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Саха сирин Ил Дархана Àйсен
Николаев СЄ Бырабыыталысты�
батын чилиэннэрин уонна Ил Тў�
мэн дьокутааттарын кытта сўбэ
мунньаіын кэмигэр 2022 с. єрєс�
пўўбўлўкэ тыатын хаЇаайыстыба�
тын сайдыытын сўрўн хайысхала�
рын чопчулаата. Àйсен Сергеевич
тыа сирин єйўўр туЇунан стратеги�
ческай суолталаах Ыйааіын олох�
хо киллэриигэ бўддьўєккэ толору
кээмэйинэн ўбў кєрєргє, тыа ха�
Їаайыстыбатын эйгэтин модерни�
зациятын ыытарга тэрээЇиннэри
ўбўлўўрў былаанныырга, агропро�
мышленнай комплексы єйўўр Фон�
да уставной хапытаалын улаатын�
нарарга Бырабыыталыстыбаіа со�
рудахтаата. Бу сыалга эЇиилги бўд�
дьўєккэ эбии 1 млрд 650 мєл. солк.
кєрўллэр буолла. 

Ньурба улууЇун тыатын хаЇаа�
йыстыбатын биир бєдєμ уонна

туруктаах ўлэлээх "Кўндээдэ" ÀУо
генеральнай дириэктэрэ Àлександр
Àлексеев єрєспўўбўлўкэ аіа баЇы�
лыгын бу дьаЇалын улаханнык ас�
тыммытын уонна биЇириирин бил�
лэрдэ. 

"Ил Дархаммыт кэлэр сылга
тыа хаЇаайыстыбатын ўбўлээЇи�
нин улаатыннарар туЇунан дьаЇа�
ла биЇиэхэ, тыа хаЇаайыстыбаты�
гар ўлэлии сылдьар салайааччы�
ларга, улахан ўєрўўлээх сонун, �

диир Àлександр Прокопьевич. �
Чуолаан Àйсен Сергеевич тыа
сирдэригэр хаЇаайыннааЇын тэ�
рээЇиннээх кєрўμнэрин улаа�
тыннарыыга ўлэ�хамнас ыытыл�
лыахтааіын эттэ. Ол инниттэн
хотоннору, сылгы базаларын
уо.д.а. тутар наадатын бэлиэтээтэ.
Кини эбии кєрўллэр ўптэн произ�
водственнай эбийиэктэри тутууга
уонна саμардан оμорууга 500
мєл. солк. ыытарга сорудахтаата.
Хотоннор, переработка эбийиэк�

тэрэ уо.д.а. бары ирдэбилгэ эп�
пиэттиир гына саμардылыннах�
тарына эбэтэр саμаттан тутулун�
нахтарына тыа хаЇаайыстыбата
єйєбўллээх буолуута кўўЇўрэн
иЇиэ дии саныыбын. Ил Дархам�
мыт переработка єттўгэр кўўскэ
кємєлєЇўєххэ диэн эттэ дии.
Манна кєрўллэр ўп улаатыыта
тыа сирин олохтоохторо тыа ха�
Їаайыстыбатынан дьарыктанан
эбии дохуот оμостоллоругар кыах
биэрэр. 

Єрєспўўбўлўкэ Ил Дархана,
улууспут салалтата даіаны тыа ха�
Їаайыстыбатыгар улахан боліом�
толорун ууралларын билэ�кєрє
сылдьабыт. Бу � биЇиэхэ ўєрўў�
лээх. Билигин даіаны тыа сирин
нэЇилиэнньэтин сўрўн дьарыгы�
нан тыа хаЇаайыстыбата буолар.
Ол эрээри араас тєрўєтўнэн нэЇи�
лиэктэргэ сўєЇў�сылгы тутан оло�
рооччу аіыйыы турар. Ол иЇин
тыа хаЇаайыстыбатын сайынна�
рар курдук эбии ўбўлээЇин кєрўл�
лўбўтэ олох сєптєєх дии саныы�
бын. Итиэннэ хаЇаайыстыбалар
ходуЇа уонна мэччирэμ сирдэрин
оμостууларыгар, кўрўєлээЇиμμэ
сєптєєх ўбўлээЇин кєрўлўннэ�
іинэ тыа хаЇаайыстыбатыгар ула�
хан хамсааЇын тахсыа диэн эрэ�
нэбин". 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Улуус баЇылыгын сэтинньи 29
к. планеркатыгар улуустааіы киин
балыыЇа кылаабынай бырааЇа На
талья Павлова ааспыт єрєбўллэр�
гэ коронавируснай инфекциянан
9 сутуллубутун иЇитиннэрдэ.
Ньурбаіа � 102, Дьокуускайга
Єрєспўўбўлўкэтээіи клиничес�
кэй балыыЇаіа 7 ыарыЇах эмтэ�
нэр. Ньурбаіа эбии 2 тыЇ. устуука
доза "Спутник�V" вакцина кэллэ.
БыЇыы ылыытын толору кууру�
Їун 8411 киЇи ааста. Улуус олох�
тоохторун 80%�на (12677 киЇи)
вакцина ылыахтааіын, былаан
66% туолла. Ревакцинацияны
1092 киЇи ааста. Àаспыт нэдиэлэ
устата 670 киЇи быЇыыны ылла,
бу инники нэдиэлэтээіэр элбэх.

Наталья Николаевна Дьокуус�
кайга командировкаіа бара сыл�
дьыбытын, Ньурбатааіы суЇал
медицинскэй кємє отделениеты�
гар анаан УÀЗ базатыгар реани�
мобиль ылбыттарын, массыына�
ны сылааЇы тутар гына оμорон
Ньурбаіа аіалбыттарын иЇитин�
нэрдэ. 

Роспотребнадзор Ньурба улуу
Їунааіы территориальнай отде
лын салайааччыта Àндрей Федоров
улууска ОРВИ�нан ыалдьыы ту�
ругун уонна вакцинация хаамыы�
тын билиЇиннэрдэ. Àаспыт нэ�
диэлэ устата тымныйан ыалдьан
136 киЇи кєрдєрўммўт, ол иЇигэр
20 оіо � 2�гэр диэри саастаахтар,
24 оіо � 3�6 саастаахтар, 48 оіо 7�
14 уонна 44�дэ 15�тэн аіа саас�
таахтар. ОРВИ�нан ыалдьыы ўр�
дээн иЇэрэ бэлиэтэнэр. Улууска
коронавируснай инфекциянан
ыалдьыбыт дьону кытта контак�
таах 230 киЇи баар. Грипп утары
быЇыы былаана � 8809 киЇи, бу
61% туолла. Оіо уЇуйаанынан ха�
быллыбатах, ол эбэтэр тэрээЇинэ
суох оіолору, 60�тан аіа саастаах
дьону, хроническай ыарыылаах
дьону, призывниктары, тыраа�
ныспар ўлэЇиттэрин, судаарыс�
тыбаннай уонна муниципальнай
сулууспалаахтары грипп утары
быЇыынан хабыы кєрдєрўўтэ
намыЇах. 

Улуустааіы ўєрэх управление
тын салайааччыта Àлевтина Àр
гунова эппитинэн, 163 оіо ОРВИ�
лаан ыарыйда. Бу нэдиэлэіэ
ўєрэх эйгэтигэр улахан тэрээЇин�
нэр буолаллар. Сэтинньи 30 к.
улууска талааннах оіолору булуу�
га уонна оіолор дьоіурдарын
ўєрэтиигэ ўєрэх экспедицията са�
іаланар. Àхсынньы 1 к. учуутал�
лар кулууптарын регионнааіы
чємпўйэнээтэ, ахсынньы 2 к.
"Инникигэ хардыы" научнай�
практическай кэмпириэнсийэ
улуустааіы тўЇўмэіэ онлайн
кєрўμўнэн ыытыллар.

Улуустааіы ўп управлениетын
салайааччыта Àлена Семенова
ÀЛРОСÀ ÀК 1%�наах аахсыйа�
тын суотугар улууска ўп киирии�
тин туЇунан иЇитиннэрдэ. 

Улуустааіы тыа хаЇаайысты
батын департаменын салайааччы
та Иван Егоров Ст. Васильев
аатынан сылгы собуотугар Дьо�
куускайтан инвентаризационнай
хамыыЇыйа кэлэн ўлэлии сыл�
дьарын, сылгыны ааіыы бытаан�
нык барарын, 171 сылгы ааіыл�
лыбытын эттэ. (Бу сыыппара  сэ�
тинньи 30 к. 230 тєбєіє тиийдэ).
ХамыыЇыйа састаабыгар "Саха�
гроплем" зоотехнига Н.Н.Àрхи�
пов, Єрєспўўбўлўкэтээіи мал�сал
ааіыныстыбатын финансовай�
хаЇаайыстыбыннай ўлэ хонтуруо�
лун уонна анаалыЇын отделын
аналитига Ф.В.Сергеев, ТХМ сўє�
Їў иитиитигэр, племенной хонту�
руолга, хаЇаайыннааЇын дьоіус
кєрўμнэрин кэпэрээссийэтигэр
департаменын кылаабынай ис�
писэлииЇэ В.Д.Сыроватскай, Ст.
Васильев аатынан сылгы собуо�
тун ген. дириэктэрэ С.В.Хахыров
киирэллэр.

Ветуправление, физическэй
култуура уонна спорт управлени�
етын бэрэстэбиитэллэрэ туЇаан�
наах салааларынан кылгастык ба�
рар ўлэни билиЇиннэрдилэр. 

Улуус баЇылыгын 1кы солбу
йааччыта Àртур Яковлев бєрєлєр
элбээбиттэрин, Єμєлдьєіє уонна
Хаμаласка 10�тан тахса бєрє баа�
ра биллэрин, бултуур биригээдэ�
ни тэрийэр наадатын эттэ. 

Улуустааіы социальнай кємўс
кэл управлениетын салайааччыта
Ирина Находкина Ньурбатааіы
инбэлиит оіолорго аналлаах Реа�
билитационнай киин (билиμμи�
нэн Ньурбатааіы улуустар икки
ардыларынааіы дьиэ кэргэμμэ
уонна оіоіо кємє  кэлим киинэ)
тэриллибитэ 25 сыллаах ўбўлўє�
йўн туЇунан иЇитиннэрдэ. Дьиэтэ
уонна хамнаЇа�биэнсийэтэ суох
уулуссаіа ускул�тэскил сылдьар
дьон баарын, нэЇилиэктэр дьа�
Їалталара биир дойдулаахтарын
боліомтоіо ылан ўлэлэЇиэхтэрин
наадатын эттэ. Управление ўлэ�
Їиттэрэ инбэлииттэр декадала�
рын чэрчитинэн доруобуйалары�
нан хааччахтаах дьоμμо тэхинии�
чэскэй сириэстибэлэри биэрии
туЇунан аЇаіас эфири тэрийэн
ыыппыттар. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунаа

іы отделын салайааччытын солбу
йааччыта Николай Àлексеев нэ�
диэлэтээіи криминальнай су�
буокканы билиЇиннэрдэ. Нэдиэ�
лэ устата 70 сайабылыанньа уонна
биллэрии киирбит. 20 админист�
ративнай буруй регистрациялам�
мыт. Буруй оμоЇуллуутун сиби�
килэрин туЇунан 5 араапар киир�
бит. КиЇини кырбааЇын � 1, ма�
сыанньыктааЇын � 1, суотабай тє�
лєпўєнў уоруу � 1, бэйэіэ тиийи�
нэ сатааЇын 1 тўбэлтэтэ тахсы�
быттар. Николай Борисович тэ�
рилтэ салайааччыларыгар ўлэЇит�
тэргэ уонна чугас дьонноругар
масыанньыктааЇыμμа киирэн
биэрбэттэрин курдук єйдєтўў ўлэ�
тин ыытар наадатын тоЇоіолоото.
Нэдиэлэ устата 87 боротокуол
толоруллубут. Уопсастыбаннай
бэрээдэги кэЇии иЇин � 14, сааны
харайыы быраабылатын кэЇии �
1, элбэх дьон сылдьар сирдэригэр
мааска эрэсиимин кэЇии � 3, ГÀИ
хайысхатынан 73 боротокуол
толоруллубут. Итирик туруктаах 1
суоппар тутуллубут. "Быт", "ГСМ"
анал эпэрээссийэлэр ыытылла
тураллар.

Ньурба к. дьаЇалтатын бэрэс
тэбиитэлэ Надежда Иванова ах�
сынньы 1 к. "КыЇын Саха сирит�
тэн саіаланар" бэстибээл чэрчи�
тинэн С.Васильев аатынан кул�
туура уонна сынньалаμ пааркаты�
гар Ньурба к. елкатын уотун хол�
бооЇун тэрээЇинэ онлайн кєрў�
μўнэн буоларын эттэ.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылы
га Семен Корякин нэЇилиэккэ
коронавируснай инфекциянан 26
киЇи сутуллубутун, нэдиэлэ уста�
та 36 киЇи вакцина ылбытын, 60�
тан аіа саастаах 351 киЇи баарын,
онтон 258 киЇи быЇыы ылбытын,
быЇыы ылыыта 75% буолбутун
эттэ. НэЇилиэк баанньыгын иЇи�
нэн парикмахерскай ўлэтин саіа�
лаата, аіам саастаах уонна доруо�
буйаларын хааччахтаах дьону уда�
мыр сыанаіа кырыйар. НэЇилиэк
салалтата ахсынньы 1 к. эмиэ Са�
μа дьыллааіы елка уотун хол�
буурга былаанныыр. 

Улуус дьаЇалтатын тэрийэр
бырааап боппуруостарыгар уонна
нэЇилиэктэри кытта ўлэіэ управ
лениетын салайааччыта Наталия
Петрова бу нэдиэлэіэ ханнык
тэрээЇиннэр буолалларын били�
Їиннэрдэ. Бэнидиэнньиккэ Дьо�
куускайга 11 ч. биллиилээх фоль�
клорист�учуонай, филологичес�
кай наука дуоктара, Норуоттар

икки ардыларынааіы тўўрдэр
Àкадемияларын дьиμнээх чилиэ�
нэ Н.В.Емельянов тєрєєбўтэ 100
сылыгар анаммыт єрєспўўбўлўкэ
уопсастыбаннаЇын ўєрўўлээх
мунньаіа ыытыллар. Эмиэ бу кўн
16 ч. улуустааіы Оперштаб сўбэ
мунньаіа буолар. Àхсынньы 1 к.
СЄ ыччат дьыалатыгар уонна
социальнай коммуникацияларга
миниистиринэн соторутааіыта
анаммыт  Петр Шамаев Ньурбаіа
кэлэн ўлэлиэіэ. Эмиэ бу кўн
"Дьиэ кэргэμμэ уонна ыччакка
социальнай�психологическай кє�
мє Киинэ" тэриллибитэ 10 сылы�
гар анаммыт тэрээЇин, учуутал�
лар кулууптарын регионнааіы
чємпўйэнээтэ буолуохтара. 

Талааннаах оіолору булууга
уонна оіолор дьоіурдарын ўєрэ�
тиигэ Василий Босиков аатынан
Музыка ўрдўкў оскуолата, Àксе�
ния уонна Наталья Посельская�
лар ааттарынан Балет оскуолатын
уо.д.а. кыттыылаах ўєрэх экспе�
дицията сэрэдэіэ Хатыμ СыЇыы�
га уонна Маалыкайга, чэппиэргэ
Хорулаіа уонна Хаμаласка, бээ�
тинсэіэ Чаппандаіа уонна Àнто�
новкаіа, субуотаіа Ньурба к. ўлэ�
лиэіэ. Бу ўлэ ахсынньы 4 к. диэри
ыытыллыаіа. Àхсынньы 3 к. Àан
дойдутааіы инбэлииттэр кўннэ�
рэ, ахсынньы 5 к. Àрассыыйаіа
Кєμўл єттўнэн кємєлєЇєєччў
кўнэ бэлиэтэнэр. 

ИСУ салайааччытаулуус ба
Їылыгын тутуута солбуйааччыта
Макар Семенов улууска тутуу ўлэ�
тин хаамыытын билиЇиннэрдэ.
"Саахалланар туруктаах дьиэлэр�
тэн кєЇєрўў" судаарыстыбаннай
бырагырааманан тутулла турар 49
кыбартыыралаах дьиэ Госжил�
стройнадзор кєμўлўн ылла даіа�
ны, эбийиэги ўлэіэ киллэрэргэ
кєμўлў ылыаіа, элбэх докумуон
ўлэтэ бара турар. Саμа дьылга
диэри кыбартыыралар хаЇаайыт�
тара кўлўўстэрин тутуохтара. Ку�
заков уул. тутулла турар 24 кыбар�
тыыралаах дьиэіэ дьоμμо кыбар�
тыыраларын кўлўўстэрин Саμа
дьыл кэнниттэн биэрэргэ былаан�
нанар. Ньурбачааμμа уонна
Дьаархаμμа эдэр исписэлиистэр�
гэ анаммыт 4�тўў кыбартыыра�
лаах хааччыллыылаах уопсай
дьиэлэри тутуу ўлэтэ сотору тў�
мўктэнэн, ахсынньыга ўлэіэ кии�
риэхтэрэ. 

Улуус баЇылыгын кємєлєЇєєч
чўтэсўбэЇитэ Галина Николаева
ааспыт нэдиэлэіэ вакцинация
боппуруостарынан дьарыктам�
мытын эттэ. Геологтар вахтовай

бєЇўєлэктэриттэн 2 киЇи пневмо�
ниялаан балыыЇаіа сытан эмтэ�
нэн тахсыбыттар. Галина Михай�
ловна вакцинация ўлэтин кўўЇўр�
дэр наадатын, чуолаан 60�тан аіа
саастаах дьон быЇыы ылыыта бы�
таарбытын бэлиэтээтэ. Бары тэ�
рээЇиннэргэ QR�коду кєрдўўр
наадатын ыйда. Былааннаммы�
тын курдук нэЇилиэнньэ 80%�на
коронавируснай инфекцияны
утары быЇыыны ылара буоллар,
хааччахтыыр миэрэлэр аіыйыа
этилэр. Улууска Єμєлдьє уонна
Дьаархан вакцинацияіа ўчўгэй
кєрдєрўўлээхтэр. Оттон Кўндээ�
дэ, Хаμалас курдук нэЇилиэктэр
кєрдєрўўлэрэ намыЇах. 

Улуус дьаЇалтатын нэЇилиэк
тэри кытта ўлэіэ отделын сала
йааччыта Лариса Николаева сэ�
тинньи 30 кўнўттэн ахсынньы 29
к. диэри СЄ Ўпкэ министиэрис�
тибэтинэн уопсастыбаннай ин�
фраструктураны сайыннарыыга
бырайыактары (ППМИ) таларга
куонкурус ыытылларын иЇитин�
нэрдэ. Муниципальнай тэрил�
лиилэр куонкуруска кыттарга бы�
райыактарын тўмўктўўр куолас�
тааЇыннарын ыытан, бырайыак�
тарын тала сылдьаллар. Муници�
пальнай тэриллиилэри таЇынан,
куонкуруска улуус аатыттан 2
сайаапка ыытыллыаіа: Хатыμ
СыЇыы � Хорула массыына суолу�
гар муоста тутуута уонна Єμєлдьє
орто оскуолатыгар дьоіус паарка�
ны тутуу бырайыактара.

Ростелеком филиала "Сахате
леком" Ньурбатааіы тэрилтэтин
салайааччыта Василий Муксунов
"Саахалланар туруктаах дьиэлэр�
тэн кєЇєрўў" тосхолунан тутуллар
элбэх кыбартыыралаах дьиэлэргэ
телефонизация ситимигэр хол�
бооЇуμμа тутуу тэрилтэлэрэ си�
бээс тэрилтэтин кытта эрдэттэн
бииргэ ўлэлииллэрэ наадатын,
дьиэ тутуллар кэмигэр иЇинээіи
сибээс ситимнэрин тардарга ўлэ
тэμμэ барара наадатын тоЇоіо�
лоото. 

Улуустааіы ыччат бэлиитикэ
тин управлениетын кылаабынай
исписэлииЇэ Надежда Капустина
Кўндээдэіэ ыччат десана тэрил�
либитин, Испанияіа эмтэнэ ба�
рыахтаах Àлександр Тимофеевка
кємєіє анаан аЇымал санаа кэн�
сиэрдин оμорбуттарын, 7 тыЇ.
солк. киирбитин эттэ. Єрєбўлгэ
"Студия 170" кэрэ салонун "Пре�
ображение 50+" бырайыага тў�
мўктэннэ. Сэтинньи 30 к. аармы�
йаіа сулууспалыы барааччылары
атаарыы тэрээЇинэ буолла. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

– Ил Дархан сорудаіын тула –

"Тыа хаЇаайыстыбатыгар улахан
хамсааЇын тахсыа диэн эрэнэбин"
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Сэтинньи 22 кўнўгэр Àйсен Николаев
кэлэр 2022 сылга тыа хаЇаайыстыбатын
ўбўлээЇини ўрдэтэн, бўддьўєттэн 1 млрд
650 мєл. солк эбии кєрєргє Бырабыыта�
лыстыбаіа дьаЇал биэрдэ. Ил Дархан сиргэ
ўлэлии сылдьар дьон: сўєЇў, сылгы иитээч�
чилэр, туорахтаах култуураны, оіуруот
аЇын ўўннэрээччилэр быЇаччы єйєнўєх�
тээхтэрин туЇунан эттэ. ТэрээЇиннээх ха�
Їаайыстыбалары элбэтэр инниттэн, хотон�
нору, сылгы иитэр базалары, туорах ыскы�
лааттарын тутуу тоіоостооіун бэлиэтээтэ.
Кєрўллўєхтээх ўптэн 500 мєл. солк харчы�
ны ити эбийиэктэри тутууга, саμардарга
єссє 500 мєл. солк. агропромышленнай
комплексы єйўўр пуонда устаапка киирбит
хапытаалын улаатыннарарга тыырыллыа.
ТабаЇыттар хамнастарын ўрдэтэргэ � 90
мєл. солк., ўўт соіотуопкатын 62 тыЇ.
туоннаіа диэри тириэрдэргэ, сўєЇў, сылгы
этин, хортуоппуй, оіуруот аЇа, бурдук
ўўнўўтўн элбэтэргэ � 452,3 мєл. солк., Àрк�
тика улуустарыгар сылгыны иитиини
єйєєЇўμμэ � 103,2 мєл. солк. кєрўллэр.
Àан маμнай 2012 сылтан ыла сылгы
иитээччилэргэ кємє субсидия кээмэйэ
биир биэіэ 3 тыЇ. солк. диэри ўрдўє. Ил
Дархан тыа хаЇаайыстыбатыгар дьаныЇан
ўлэлиир киЇи тус дьиэ кэргэнин ииттинэ�
рин таЇынан, эрэгийиэн аЇылык бородуук�
суйатынан бэйэтин хааччынарыгар тєЇўў
кўўс буолуохтаах, ол иЇин єйєбўлгэ итин�
ник ўп, кєрўллэр диэн эттэ.

Сэтинньи 22 кўнўгэр Àйсен Николаев
Москва куоракка ўлэлээтэ. Таас чох тиэ�
йиитигэр анаммыт РФ Бырабыыталысты�
батын вице�премьерэ Àндрей Белоусов
ыытар сўбэ мунньаіар кытынна. Маны тэ�
μэ УЇук Илини тэтимнээхтик сайыннарыы
чэрчитинэн эрэгийиэнтэн дьон кєЇєн бар�
батын, оіо тєрєєЇўнэ улаатарын, олох
уЇуурун, нэЇилиэнньэ элбиирин туЇунан
киирбит этиилэри дьўўллэстэ. Дойду Обо�
руонаіа министиэристибэтин биэдэмисти�
бэлэр икки ардыларынааіы 7�с научнай�
практическай кэмпириэнсийэтигэр кыт�
тыыны ылла. Маны тэμэ бєдєμ хампаан�
ньалар салайаачыларын кытта кєрсєн,
єрєспўўбўлўкэ социальнай�экэнэмиичэс�
кэй сайдыытын боппуруостарын кэпсэттэ.

Сэтинньи 23 кўнўгэр Ил Дархан Мос�
кваіа "Диалог" ÀНО генеральнай дириэк�
тэрэ Владимир Табагы, тэрилтэ ўлэтин
хайысхаларын салайааччыларын кытта
кєрўстэ. "Диалог" ÀНО дойду аіа баЇылыга
Владимир Путин сорудаіынан бары эрэги�
йиэннэргэ олохтоохтортон киирбит этии�
лэри, ўμсўўлэри ырытан, суЇаллык быЇаа�
рыыны тэрийэр кииннэри сўрўннўўр тэ�
рилтэ. Оннук киин Саха сиригэр ўлэлээби�
тэ сыл буолла. Ол кэм устата олохтоохтор�
тон 64 тыЇ. кэриμэ иЇитиннэрии киирбит.
Онуоха дьону кытта алтыЇыы ааспыт сыл�
лааіар 4,5 тєгўл элбээбит. Ким баіарар ис�
тэригэр аЇаіас 16 813 ўμсўў, кириитикэ
уонна этии бэлиэтэммит. Ону быЇаарыыга
урут 4 чаас барар эбит буоллаіына, били�
гин ортотунан 2 чаас 38 мўнўўтэ устатыгар
быЇаарыллар кыахтаммыт. Àйсен Никола�
ев сыыппара ўйэтигэр маннык ньыманан
ўлэлиир табыгастааіын, элбэх киЇи кыЇал�
іата тўргэнник быЇаарылларын, дьону
долгутар сытыы боппуруостары ырытан,
онно олоіуран дьаЇаллары ылар оруннаа�
іын туЇунан эттэ. Владимир Табак "Диа�
лог" ÀНО тэриллиэіиттэн икки сыл устата
оннун булла уонна ўлэтэ былаас ылар
быЇаарыыларыгар тєЇўў кўўс буолар диэн
эттэ. Єрўттэр салгыы бииргэ ўлэлээЇин
хайысхаларын ырыттылар.

Сэтинньи 23 кўнўгэр Àйсен Николаев

улуус уонна куорат уокуруктарын баЇы�
лыктарын кыттыылаах суЇал ыстаап мун�
ньаіын ыытарыгар ааспыт ўс нэдиэлэіэ
хамсык дьаμынан ыалдьыы таЇыма инни�
нээіи алтынньы ўс нэдиэлэтин кытта тэμ�
нээтэххэ 14,5 % аччаабытын туЇунан иЇи�
тиннэрдэ. Ол да буоллар, уоскуйан олорор�
го эрдэтин, хааччах бары ирдэбилин туту�
Їууга хонтуруол, быЇыыны ылыы тэтимэ,
эминэн, кислородунан хааччыйыыга ўлэ
кўўЇўрўєхтээіин туЇунан эттэ. Ыарахан
туруктаах ыарыЇах ахсаана аччаабыт эрээ�
ри, 60�тан ўєЇээ саастаах дьон ортотугар
ыалдьыы намыраабатах. 

Єрєспўўбўлўкэ 3 улууЇугар: Àллайыаха�
іа, Муомаіа уонна ЎєЇээ Халымаіа олох�
тоохтор 80 % хамсык утары быЇыы ылбыт.
Кэнники кэмμэ быЇыыны ылыы кєрдє�
рўўтэ Àбый, Àлдан, Эдьигээн, Ленскэй,
Àллараа Халыма, Єймєкєєн уонна Орто
Халыма улуустарыгар тупсубут. Àмма,
ЎєЇээ Бўлўў, Горнай, Кэбээйи, Мииринэй,
Нам, Нерюнгри, Єлўєхўмэ, Уус Àлдан
уонна Чурапчы улуустарыгар нэЇилиэнньэ
быЇыыны ылыыта 60 %�тан тахсыбыт.
Єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн олохтоохтор 64,5
%�ннара быЇыы бастакы, 58 % иккис ком�
поненын ылбыт. Оттон хаттаан быЇыыны
ылыы 54 % тиийбит.

Сэтинньи 24 кўнўгэр Ил Дархан уонна
"Туризм.РФ" корпорация генеральнай
дириэктэрэ Сергей Суханов эрэгийиэμμэ
"Туризм уонна ыалдьытымсах буолуу ин�
дустрията" национальнай бырайыак чэрчи�
тинэн туризмы сайыннарыыга бииргэ ўлэ�
лээЇиμμэ сєбўлэЇиигэ илии баттастылар.
Сўрўн боліомто инфраструктураны тэри�
йиигэ ууруллар. 8 бырайыак "Єлўєнэ", "Єй�
мєкєєн � тымныы оройо", "Àмма", "Россия
Àрктиката", "Дьааμы", "Àан дойду балаіа�
на" туристическай кластердар, хайаіа ха�
йыЇардыыр "Лебединай" комплекс уонна
Дьокуускай куоракка 180 миэстэлээх 4
сулустаах гостиница маастар�былааннарын
оμоруохтара. Ол бырайыактары олоххо
киллэрэр кыаіы саμа таЇымμа таЇаарыа.

Сэтинньи 24 кўнўгэр Àйсен Николаев
РФ Бырабыыталыстыбатыгар УЇук Илини
сайыннарыыга холбоЇуктаах оробуочай бє�
лєхтєр мунньахтарыгар кытынна. Эрэги�
йиэμμэ демографияіа быЇыыны�майгы�
ны тупсарар туЇунан киирбит этиилэри
ырыттылар. Ил Дархан доруобуйа харыста�
былыгар анал идэлээх каадырынан хач�
чыллыыны тупсарар туЇугар, бўддьўєттэн
ўєрэх тэрилтэлэригэр эбии миэстэлэри
кєрєр туЇунан этии киллэрдэ.

Сэтинньи 24 кўнўгэр єрєспўўбўлўкэ
баЇылыга Àйсен Николаев "Саха сирин Су�
даарыстыбаннай филармонията уонна
Àрктикатааіы эпос уонна искусство кии�
нэ" бырайыагы олоххо киллэриигэ сўбэ
мунньаіы ыытта. Тутуу хаамыытын уонна
инники былааннар тустарынан кэпсэтти�
лэр. 2021 сыллааіы ўлэ былаана туолбут.
Баараіай комплекс дизайнын оμорууну
ырыттылар. Эбийиэк ис�тас єттўн оμоЇуу�
та сахалыы тыыннаах буоларынан, олох�
тоох идэлээхтэр, худуоЇунньуктар кыт�
тыахтара. Кэнсиэртиир саала акустикатын
аныгы таЇымμа эппиэттиир гына оμоЇул�
ларыгар сўрўн боліомто ууруллар. Ил Дар�
хан Судаарыстыбаннай филармония саа�
лата дойдуга бастыμнар ахсааннарыгар
киириэхтээх диэн бэлиэтээтэ.

Сэтинньи 25 кўнўгэр Олоμхо кўнўнэн

Àйсен Николаев Саха сирин олохтоохто�
рун эіэрдэлээтэ. Олоμхону єйтєн кэпсиир
олоμхоЇуттарбыт айан хаалларбыт айым�
ньылара былыргы єттўгэр тєЇє да сурукка
тиЇиллибэтэллэр, ўйэлэри уμуордаан кє�
лўєнэттэн кєлўєнэіэ бэриллэн, норуоппут
киэн туттуута, тєрўт култуурабыт, баай
тылбыт кўндў чємчўўгэ буолаллар диэн бэ�
лиэтээтэ. Кини єрєспўўбўлўкэ олохтоохто�
рун саха норуотун духуобунай сыаннаста�
рын уонна аан дойду олоіун анаарыытын
иμэриммит сўдў айымньыны � олоμхону
истэргэ уонна ааіарга, оіолору уонна эдэр
ыччаты тєрєєбўт тылы таптыырга, ытык�
тыырга ўєрэтэргэ ыμырда.

Сэтинньи 25 кўнўгэр Àйсен Николаев
"Хотугу сир: тирэхтээх сайдыы террито�
рията" диэн аан дойду таЇымнаах научнай�
ўєрэтэр киин кэтиир сўбэтин мунньаіын
ыытта. ТэрээЇиμμэ Камчатка кыраайын
баЇылыга Владимир Солодов кытынна.
Киин 2024 сылга диэри ўлэтин былаанын,
эрэгийиэннэр икки ардыларынааіы быра�
йыактыыр офиЇы тэрийиини ырыттылар.
Саха сирин, Сахалины, Камчатканы, Ма�
гаданы уонна Чукотканы хабан тэриллибит
Киин сўрўн боліомтотун килиимэт улары�
йыытыгар уонна ол дьайыытын намыра�
тыыга уурар. Онуоха анаммыт чинчийии�
лэр тўмўктэринэн наукаіа саμа арыйыы�
лар, оμоЇуллубут технологиялар дьон оло�
іун хаачыстыбатын тупсарыыга туЇула�
ныахтара.

Сэтинньи 25 кўнўгэр Москваіа Суру�
йааччылар уонна Кинигэни таЇаарааччы�
лар сойуустарын ассоциацията Бўтўн Рос�
сиятааіы "Саамай ааіарэрэгийиэн" диэн
куонкурус тўмўгўн таЇаарда. Дойду Бэрэсэ�
дьиэнин култуураіа сўбэЇитэ, нуучча ты�
лын уонна литературатын преподавателлэ�
рин норуоттар икки ардыларынааіы ассо�
циациятын бэрэсэдьиэнэ Владимир Толс�
той Ил Дархан Àйсен Николаевка Саха
сирэ "Кинигэ уонна ааіыы территорията"
буоларын туоЇулуур бэлиэни туттарда.
Итинник бочуоттаах бэлиэ кэнники 5 сыл
иЇигэр 3 тєгўл куонкурус номинаннарын
кылгас испииЇэгэр киирбит уонна "Саамай
ааіар эрэгийиэн" ўрдўк аатын ылбыт эрэ
эрэгийиэμμэ туттарыллар. Саха сирэ бы�
лырыын "Саамай ааіар эрэгийиэн" аатын
ылбыта. Àйсен Николаев маннык чиэскэ
тиксии улахан ўлэ тўмўгэ буоларын бэлиэ�
тээтэ.

Сэтинньи 26 кўнўгэр Ил Дархан иЇи�
нэн Саха сирин бигэ туруктаах уонна ти�
рэхтээх сайдыытыгар сэбиэтин "Доруобу�
йаны бєієргєтўў, УЇук Хотугу сиргэ уонна
Àрктикаіа киЇи чєл олоіу тутуЇан олохсу�
йарыгар туЇааннаах усулуобуйаны тэри�
йии" диэн хайысхатын оробуочай бєлєіўн
мунньаіын Àйсен Николаев ыытта. Тэрээ�
Їиμμэ дойду киин наука, ўєрэх тэрилтэлэ�
риттэн, Нидерландыттан, Японияттан экс�
пердэр кытыннылар. Ил Дархан Саха си�
ригэр биллэриллибит Доруобуйа уонна
Чэбдигирии 10 сылын чэрчитинэн медици�
на эйгэтигэр улахан уларыйыылар буолуох�
таахтарын бэлиэтээтэ. 

Доруобуйа харыстабылыгар саμа стан�
дарт ирдэнэр, медицина наука ситиЇиити�
гэр олоіурбут ўрдўк таЇымнаах єμєнєн
хааччыйар эрэ буолбакка, киЇиэхэ доруо�
буйа кылаат буоларын тиэрдэр философи�
яны иμэриэхтээх диэн эттэ. Мунньахха
ўрдўк технологияіа олоіурбут кємєнў

ыарыЇахтарга оμоруу, генетическэй
ыарыыны эрдэ быЇаарыы, доруобуйа ха�
рыстабылын ўбўлээЇин боппуруостарын
ырыттылар.

Сэтинньи 27 кўнўгэр Ил Дархан Саха
сиригэр идэлээх сойуустар хамсааЇыннара
тєрўттэммитэ 100 сылынан уонна бу кўн
Идэлээх сойуус ўлэЇитин кўнўнэн эіэрдэ�
лээтэ. Биир ўйэ тухары єрєспўўбўлўкэ идэ�
лээх сойуустара дьоЇун тўмэр кўўс буолан,
ўлэлээн иитиллээччилэр бырааптарын
уонна интэриэстэрин кємўскўўр, ўлэіэ
куттала суох уонна табыгастаах усулуобуйа�
ны тэрийэр, ўлэЇиттэргэ уонна кинилэр
дьиэ кэргэттэригэр социальнай єйєбўл,
кємє оμорор. Єрєспўўбўлўкэ социальнай�
экономическай сайдыытыгар, ўлэ ырыы�
нагын сайыннарыыга, нэЇилиэнньэ дьа�
рыктаах буолуутугар, дохуотун уонна оло�
іун уйгута тупсарыгар тоіоостоох усулуо�
буйаны тэрийиигэ идэлээх сойуустара
оруоллара сўμкэн диэн бэлиэтээтэ.

Сэтинньи 28 кўнўгэр Ил Дархан Àрас�
сыыйаіа Ийэ кўнэ бэлиэтэнэринэн итии�
тик�истиμник эіэрдэлээтэ. Ийэлэр олоіу
бэлэхтииллэригэр, ахсаабат кыЇамньыла�
рыгар, истиμ тылларын уонна єйєбўллэ�
рин иЇин махтанна. "Ийэ барахсан оіотун
єрўў кємўскўўр, сылаас сыЇыанынан, кы�
Їамньытынан, ўтўє тылынан угуттуур,
єйўўр. Ийэлэрбит муμура суох тапталла�
рынан биЇиги улаатабыт, сайдабыт, олоххо
бэйэбит суолбутун кєрдєєн булабыт, туп�
сабыт уонна ўрдўккэ дьулуЇабыт. Дойдубут
ўрдўнэн дьиэ кэргэни уонна оіо сааЇы
єйўўр судаарыстыба бэлиитикэтэ кєдьўўс�
тээхтик олоххо киирэр. КиЇи туЇугар, кини
ситиЇиилээх уонна дьоллоох олохтонору�
гар Àрассыыйа национальнай сыаллара си�
тиЇиллэллэр, дойдубут олохбары эйгэлэри�
гэр тэтимнээхтик сайдар. Бары ийэлэргэ
чэгиэн доруобуйаны, чугас уонна аймах�
билэ дьону кытта дьоллоох олоіу, улахан
ситиЇиилэри баіарабын! ЭЇиги тєрўккўт�
уускут ўйэлэргэ утумнаах уонна бигэ буол�
лун!", � диэн баіа санаатын тириэртэ.

Сэтинньи 28 кўнўгэр Ил Дархан Àйсен
Николаев СЄ судаарыстыбаннай сўбэЇитэ,
Былатыан Ойуунускай аатынан Саха ака�
демическай тыйаатырын уонна Олоμхо
тыйаатырын уус�уран салайааччыта, ССРС
уонна РФ Судаарыстыбаннай бириэмийэ�
тин лауреата, Àрассыыйа норуодунай ар�
тыыЇа Àндрей Борисовы 70 сааЇын туолбут
дьоро кўнўнэн эіэрдэлээтэ уонна "Норуот�
тар доіордоЇууларын уонна эйэни бєієр�
гєтўў иЇин" СЄ Бочуоттаах бэлиэтин
туттрада.

Ил Дархан Àндрей Саввич Борисов сє�
іўмэрдээх ўтўєтэ диэн саха норуотун кул�
туураіа сыЇыанын уларытыыта уонна ду�
хуобунаска баайын иμэринэр толкуйун
атын таЇымμа таЇаарыыта буолар диэн эт�
тэ. Бўгўμμў кўμμэ кини идиэйэлэрэ олох�
хо киирбитэ сєіўмэр: Олоμхо тыйаатыра,
Суудаарыстыбаннай филармония, Ускуус�
туба уонна култуура Àрктикатааіы судаа�
рыстыбаннай института, Саха судаарысты�
баннай сыырката уо.д.а. Ил Дархан Àндрей
Борисов аныгы кэмμэ уЇулуччулаах лидер,
Олоμхо дойдутун патриота, Саха сирин аан
дойду ўктэлигэр тиэрпит дьоЇун кылаат�
таах кўєн туттар киЇибит диэн бэлиэтээтэ.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс�сэкирэтээрэ.

Àан дойдуну атыйахтаах уу курдук ай�
маан ааμнаабыт хамсык дьаμа биЇиги
дьиэ кэргэни эмиэ таарыйан ааспыта.

Бу ыарыы киЇиэхэ кўўппэтэх єттўттэн
эмискэ киирэр эбит. Мин тус бэйэм туох�
баар ирдэбиллэри барытын тутуЇар этим
да, бу ыарыыга хайдах, хаЇан хаптарбып�
пыный диэн билигин даіаны мунаарабын.
Бастаан кєннєрў кўємэй ыарыытын кур�
дук киирбитигэр, тымныйбыппын дии са�
наабытым. Сонно тута поликлиникаіа ре�
гистратураіа эрийэн, учаастактааіы бы�
рааЇы дьиэбэр кэлэн кєрєллєрўгэр ыμыр�
бытым. 

Ол кўн быраас дьиэіэ кэлэн кєрбєтє�
ієр ыксааммын, регистратураіа иккис�
тээн эрийбитим. Ыμырык элбэіинэн си�
бээстээн, медиктэр киэЇэ хойукка диэри
ўлэлииллэрин, бу кўн миэхэ кыайан кэл�
бэттэрин эппитэ, эмтиир быраас тєлєпўє�
нўн биэрбитэ. Салгыы бырааска эрийэн
кэпсэппитим. БырааЇым тєлєпўєн нєμўє
ковидтан эмтэнэр азитромицин таблетка�
ны 3 кўн иЇэрбэр, кўємэйбин сайіана
сылдьарбар сўбэлээбитэ.

Ўчўгэй буолбатаіым, ыарыым ааспак�
ка, тєттєрўтўн, хам ылан испитэ, кыраады�
Їым тахсыбыта, сэниэм эстибитэ. Эпид�
биригээдэ кэлэн, ПЦР анаалыс ылан,

ыарыым бигэргэммитэ. Ол саіана эпидби�
ригээдэ терапевт бырааЇа Инга Владими�
ровна Ефимова тута кэлэн кєрєн, пульсо�
ксиметрынан тымырым тэбиитин кээмэй�
дээн, КТ�га тўЇэрбэр направление биэр�
битэ. 

Ити кўнтэн укуол анааннар, эмтэнэн
барбытым. КТ кєрдєрбўтўнэн, тыμам 30 %
сўЇўрбўт этэ. Кэргэним анаалыЇа эмиэ би�
гэргэнэн, биЇиги дьиэ кэргэн харантыыμ�
μа барбыппыт. Кини мин курдук ыарахан�
нык ыалдьыбатаіа, атаіар тура сылдьан
аЇардыбыта. Харантыыμμа хатанан оло�
руу олус ыарахан этэ. БиЇиги сааЇырбыт
дьон буоллахпыт, араас санаа�оноо да кии�
рэрэ. Билигин санаатахпына хайдах тулу�
йан аЇардыбыппыт буолла.

Ньурбатааіы эпидбиригээдэттэн ўлэ�
тигэр бэриниилээх медсиэстэрэ Валенти�

на Àлексеевна Герасимова 7 кўн цефотак�
сим укуол туруоран, атахпар туруорбута.
Кини "кыЇыл зонаіа" ўлэлиир эпидбири�
гээдэіэ 2 терапевт, 2 биэлсэр, 2 медсиэс�
тэрэ, 1 педиатр уонна суоппар кєрўллэрин,
ўлэлэрэ сарсыарда 9 ч. анаалыс ылыыттан
саіалаан киэЇэ хойукка диэри буоларын,
ыарыЇахтары КТ�га, ЭКГ�га илдьэллэрин,
биир отделениеттан атыμμа кєЇєрєллє�
рўн, кўμμэ 40�ча ыμырыкка сылдьалла�
рын туЇунан кэпсиирэ. Бу ыарыыга кўнў�
дьылы сўтэрбэккэ, тўргэн�таріан туттунуу
наадатын ўлэлэригэр бэриниилээх бы�
раастар кєрдєрбўттэрэ.

Эмтээбит бырааспар И.В. Ефимоваіа,
медсиэстэрэ Валентина Àлексеевнаіа би�
лигин да махтана саныыбын, кинилэр баар
буоланнар, этэμμэ ўтўєрэн бу суруйа
олордоіум дии. 

Билигин аан дойду ўрдўнэн хамсык
ыарыыттан харыстанар быЇыы ылыыта
бара турар. СЄ Ил Дархана Àйсен Никола�
ев Саха сирин олохтоохторо дьаμ ыарыыт�
тан харыстанар сыалтан быЇыыны ылал�
ларыгар ыμырыы таЇаарбыта. БиЇиги
ыалдьан ўтўєрэн баран, кэлин "Спутник
V", онтон "Спутник�Лайт" быЇыыны дьиэ
кэргэнинэн ылбыппыт.

Бу уодаЇыннаах суоЇар ыарыыны бы�
Їыы эрэ кыайыа дии саныыбын. Уруккут�
тан бўгўμμў кўμμэ диэри киЇи�аймаіы
араас кутталлаах уонна сыстыганнаах
ыарыылартан чуолаан вакцинация єрў�
Їўйбўтўн историяттан билэбит. БыЇыы
ылбыт киЇи кємўскэллээх уонна бэйэти�
гэр эрэллээх буолар. 

Элбэх билэр дьоммун ыарыы тумнуба�
та. Хомойуох иЇин, сорохторо олохтон
туораатылар. Мин билэрбинэн, кинилэр
даіаны вакцина ылбакка сылдьан бараах�
таатылар. Улаханнык хараастабын. 

Онон Сахам сирин олохтоохторо, бэ�
йэ�бэйэни харыстаЇан, быЇыыны куттам�
макка ыларгытыгар ыμырыам этэ. Этэμ�
μэ, доруобай буолуμ!

Мария Н.,
Ньурба к. олохтооіо.

– Ил Дархан нэдиэлэтэ –

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэриттэн

– КоронавируЇу утары –

Бэйэ�бэйэни харыстаЇан,
быЇыыны куттаммакка

ыларгытыгар ыμырабын!
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Саха Республикатын биллии�
лээх судаарыстыбаннай, общест�
веннай�политическай диэйэтэлэ,
СР Бочуоттаах олохтооіо В.À.
Петроваіа Горнай сирэ�уота, дьо�
но�сэргэтэ идэтийбит, уопуттаах
салайааччы быЇыытынан ўўнэн�
сайдан тахсарыгар олук буолбута.
Варвара Àндреевна ахтарынан,
аан бастаан салайааччы быЇыы�
тынан ўлэтин саіалаабыт, ыал
буолбут, сўЇўєіэр�атаіар бигэтик
турбут дойдутун Горнайы олус
диэн кўндўтўк саныыра уонна ик�
кис дойдутунан ааттыыра.

1965�1975 сс. Горнай райко�
мун иккис секретарынан таЇаа�
рыылаахтык ўлэлээн, улуус соци�
альнай�экономическай сайдыы�
тыгар кэскиллээх боппуруостарга
уЇулуччу боліомтотун ууран ўлэ�
лэспитин улууспут дьоно�сэргэтэ
киэн тутта, махтана бэлиэтиир.
Дьокуускайтан ўрдўк кўўрўўлээх
уот электролинията тутуллан,
оройуон нэЇилиэктэрэ электри�

чествонан хааччыллыбыттара.
Республикатааіы суол тутуута
кўўскэ саіаламмыта, тыа нэЇи�
лиэктэригэр суоллар тутуллан
барбыттара. Бэрдьигэстээххэ уон�
на нэЇилиэктэргэ араас тутуулар,
ол иЇигэр таас тутуу саіаламмыта.
Варвара Àндреевна тутууну ыытар
бєдєμ МСО, ПМУ тэрилтэлэри
тэрийсибитэ. ДРСУ суол оμорор
тэрилтэ олохтоммута. Тыа хаЇаа�

йыстыбатын кєрдєрўўлэрэ ўрдўк
таЇымμа тахсыбыттара. Механи�
зациялаах комплекснай хотон�
нор, элбэх миэстэлээх гаражтар
тутуллубуттара. Ўлэ бары салаа�
тыгар норуот ўєрэіириитигэр, до�
руобуйа харыстабылыгар, култуу�
раіа, спорка республикаіа бас�
тыμнар кэккэлэригэр тахсыбыта.

2013 сыл балаіан ыйын 27
кўнўгэр, СР Судаарыстыбанна�

Їын кўнўгэр "Россия почтата"
Бэрдьигэстээхтээіи филиалын
эркинигэр, уруккута оройуон
партийнай комитетын дьиэтигэр,
Варвара Àндреевна аатын ўйэти�
тэр мемориальнай дуоска ўєрўў�
лээх быЇыыга�майгыга арыллы�
быта. Ўйэ�саас тухары В.À. Пет�
рова дьыалата, ўлэтэ ўтўє холобур
буолан кєлўєнэттэн кєлўєнэіэ
бэриллэ туруо.

Никита Викторович
ÀНДРЕЕВ,

Горнай улууЇун баЇылыга.

Мин 1950�с сыллар саіала�
ныыларыгар Бўлўўтээіи педучи�
лищеіа ўєрэнэ киирбитим. Вар�
вара Àндреевна миигиттэн биир
курс балыс этэ. Варвара 2�с курс�
тан хомсомуол сэкиритээринэн
талыллан ўлэлээбитэ. Оччолорго
хомсомуол олус кєтєіўллўўлээх�
тик интэриэЇинэй тэрээЇиннэри
ыытара. Устудьуоннар бары олус
кєхтєєхтўк кытталлара.

Ыччаттар кырдьаіастар оло�
рон ааспыт олохторун биллэхтэ�
ринэ кинилэргэ улахан кємєлєєх
буолар. Ити кєлўєнэлэр сибээс�
тэЇиилэрэ диэн ааттанар. Ити ха�
йаан да наадалааіын быЇыыты�
нан мин Варвара Àндреевна туЇу�
нан ахтан ааЇыам.

Бўлўўтээіи педучилищеіа 50�
с сыллар саіаланыыларыгар
ўєрэммит ыччаттар бары даіаны
єй�санаа єттўнэн инникигэ эрэл�
лээх кєлўєнэ этибит. Варвара
комсомольскай тэрилтэ сэкири�
тээрин быЇыытынан бэйэтэ єйє�
санаата киэμинэн, ырааЇынан,
ўлэтэ�хамнаЇа киэμ хабааннаа�
іынан таЇыччы биллэр этэ. Кини

ити ўлэтинэн эриллэн�буруллан
элбэххэ ўєрэммитэ уонна бэйэтин
ўєлээннээхтэригэр ўўнэллэригэр�
сайдалларыгар кємєлєспўт ула�
хан ўтўєлээх�єμєлєєх.

Училищебыт дириэктэринэн
Гурьев Степан Спиридонович
диэн киэμ билиилээх�кєрўўлээх,
хас биирдии устудьуоμμа кыЇам�
ньылаах, улахан талааннаах киЇи
этэ. Комсомольскай ўлэіэ ула�
ханнык тирэіирэрэ. Кинилэр та�
Їаарбыт уураахтарын хайаан да
учуоттуурга кыЇаллара.

Училищеіа линейка буолла�
іына устудьуоннар бары уЇун кє�
рўдўєр устунан икки эрээтинэн
стройдаан чиккэЇэн дириэктэр�
бит тахсарын кэтэЇэрбит. Степан
Спиридонович сэрии кыттыылаа�
іа буолан майгыта байыаннай�
дыы этэ, хас да уордьан кавалера,
мэлдьи кителлээх, армейскай
курдаах, кирзовай саппыкылаах,
кєбўс�кєнєтўк туттан хааман иЇэ�
рин кєрдўбўт да чиккэс гына тў�

Їэрбит. Строй иннигэр нэдиэлэіэ
туох буолбутун дакылааттыыра,
комсомольскай тэрилтэ ўлэтин
булгуччу ахтара. 

Итинниккэ Варвара Àндреев�
на аата элбэхтик ааттаммыта, мун�
ньахха туох боппуруоЇу кєрбўт�
тэрин, хайа оіо туох буруйу оμор�
бута барыта ахтыллара. Итинтэн
сиэттэрэн ытыктабылы уонна ыч�
чаттар билиниилэрин Варвара
Петрова оччоттон билбитэ. 

Комсомольскай тэрилтэ бэ�
рээдэги кэЇиини утары кўўскэ ўлэ
ыытара, ыччаты иитиигэ уонна
ўєрэххэ тардыЇыыга улахан
оруоллааіа. Спортивнай кўрэхтэ�
Їиилэр олус бэркэ тэриллэн
ыытыллаллара. Бўлўў училищета
спорт сўрдээіин сайдыбыт ўєрэх
тэрилтэтин быЇыытынан биллэ�
рэ. Чуолаан хайыЇар киэμник
сайдыбыт сиринэн буолбута. Ус�
тудьуоннартан Махаров Егор,
Мачахова Маша иннилэрин ки�
миэхэ да биэрбэт хайыЇардьыттар

этэ. Кинилэр холобурдарын элбэх
оіо батыЇара.

Варвара Àндреевналыын кэ�
лин да элбэхтик алтыЇан турабыт.
Эдэр эрдэіиттэн салайар ўлэіэ
буспут�хаппыт уопуттаах буолан
партийнай ўлэіэ даіаны улахан
дьоіурдааіын кєрдєрбўтэ. Ону
кини ўлэлээбит Горнай, Муома,
Àбый улуустара єрєспўўбўлўкэіэ
ааттара ааттанар ўрдўк ситиЇии�
лээх оройуоннар буола ўўммўттэ�
рэ туоЇулуур. Кини салайар буо�
чара дьыаланы иμэн�тоμон билэ�
ригэр уонна хайаан да инники
кэскилин єтє кєрєр улахан дьоіу�
ругар сытара. Чуолаан тыа хаЇаа�
йыстыбата єрє тахсарыгар тугунан
да кэмнэммэт ўтўєлээх�єμєлєєх.

Бэйэтин тєрєєбўт оройуону�
гар Ньурбаіа олус ўрдўк таЇаа�
рыылаахтык ўлэлээбитэ. Улахан
хамсааЇыннары таЇаарбыта. Тыа
хаЇаайыстыбата, промышлен�
ность сайдыытыгар бастакы Пре�
зидент Михаил Ефимович Нико�

лаевы кытта чугастык ўлэлэЇэн
итини ситиспитэ. Михаил Ефи�
мович Варвара Àндреевна этии�
лэрин, саіалааЇыннарын мэлдьи
ылынар этэ. Ньурба сиригэр На�
кыын алмааЇа булуллан туЇаіа
тахсарыгар бастакы Президент
улаханнык єйєєбўтэ. Инньэ гы�
нан Ньурба оройуона алмаастаах
оройуоннартан соіотоіун бєдєμ
акцияны ылары ситиспитэ.

Депутаттыы да сылдьан, Ил
Тўмэμμэ да ўлэлии сылдьан ак�
тыыбынай позициятын олох
ыЇыктыбатаіа, Єрєспўўбўлўкэ
сайдыытыгар туЇалаах элбэх
этиилэри киллэттэрбитэ. Ол
этиилэр олоххо киирэн билигин
да туЇалыы тураллар.

ИВÀНОВ Климент Егорович,
СЄ Бочуоттаах олохтооіо,
Бочуот знага, ДоіордоЇуу,

Ўлэ кыЇыл знамята уордьан
кавалердара,

Норуот хаЇаайыстыбатын
ўтўєлээх ўлэЇитэ.

Сэтинньи ый 2021 сыл,
Дьокуускай. 

Дойду сурахтаах, алаас ааттаах
дэнэрин курдук, онно тєрєєбўт
ыччаттарын ўтўє ааттарынан, ай�
быт�туппут оμоЇууларынан суол
тєрдўн аайы сураіырар, аартык
аайы аатырар.

Ньурба ЎєЇээ Бўлўў Тўўкээ�
нинэн быысаЇар сирдэригэр бы�
лыр�былыргыттан тилийэ тиэр�
гэннээх ыкса ыалларбыт, Оμхой�
тон чугас Ўєдэй диэн бэрт чєкє
баіайытык олорор нэЇилиэк
баар. Бу икки нэЇилиэк былыргы
тєрўппўт Єрсўк диэн киЇи Ньыл�
баа диэн кэргэниниин Туймаа�
даттан Бўлўўгэ Тўўкээн ўрэіин
тардыытыгар кўрээн кэлэн олох�
суйбут. Кинилэр 20 оіолоохто�
руттан Торбуок, Ўєдэй, Барсана,
ÀЇыкай, Ходороох Кэмтэй
(кыыстара), Бопчооно, Бакайаан
диэн ааттар умнуллубатахтар. Кэ�
лин уолаттар бу дойдуну баЇы�
лаан Ўєдэй уонна ÀЇыкай диэн
нэЇилиэктэр баар буолбуттара.

Саха сирин салайар эргимтэ�
тигэр бэйэтин кэмигэр лаппа
аатыра�сураіыра сылдьыбыт,
олус киэμ�дириμ ўлэлээх саха
биир чулуу салайааччы дьахта�
рын, баЇылыктар баЇылыктарын,
эдьиийим курдук саныыр Варвара
Àндреевна Петровалын бииргэ
алтыЇан ааспыт кэмнэрим туЇу�
нан ахтыы суруйарга сананным.

Кинини аіата батыЇыннаран
Оμхой ыЇыаіын кєтўппэттэрэ
ўЇў. Эдьиийбит барахсан Ньур�
баіа баЇылыктыы олорон 2001 с.

бэс ыйын 16 к. ырыаЇыттардаах,
оЇуохайдьыттардаах, илии тутуур�
даах, єттўк харалаах, улахан би�
риистэрдээх кэлэн, чугас эргин
нэЇилиэктэр ат сўўрдээччилэрэ
кэлэн киэμ алааспыт кыараабык�
ка дылы буолбута. Оμхой дьоно�
сэргэтэ ыЇыахха бары киирбиттэ�
рэ, оннооіор этиμнээх ардах ик�
ки аμы хайдан, дьикти кєстўўтэ
буолбута.

Эдьиийбит уонна кини арыал�
дьыттара ыЇыахха анаан буЇарыл�
лыбыт кус этин  тото�хана сиэн,
кымыЇы иЇэн баран тыл эппитэ:
“Кўндў Оμхой олохтоохторо,
ыЇыах ыалдьыттара! Улуу тунах
ыЇыаіынан Ньурба дьонун
аатыттан уонна тус бэйэм ааппыт�
тан ис сўрэхтэн эіэрдэлиибин. Ўс
саха ўтўмэн ўйэлэртэн ўрдўк
айыыларга ўμэр�сўктэр иитиллэн
олорор иччилэригэр махтанар,
маанылыыр кэмнэргэ, бўгўμμў
кэмμэ дьўЇўн уларыйан утумнуу
турар. Оччотооіу кэмμэ бэркэ тэ�
ринэн кымыЇынан, ўтэЇэлээх
этинэн айах туталларын, илии�
атах оонньуулларын, ат сўўрдэл�
лэрин ўчўгэйдик єйдўўбўн. ЭЇиги
баЇылыккыт Сэмэн Уйбаанабыс
дьонугар�сэргэтигэр уруккулуу
соіус ыЇыаіы тэрийэрэ єйєнўєх
тустаах. Бу ылбаіай ырыаЇып�
пын, доріоонноох тойуксупун,

омуннаах�тєлєннєєх оЇуохай�
дьыпын, балтыбытын Розалия
Тихонованы аіаллым, истээриμ,
єйєєрўμ. Оμхойум дьоно�сэргэ�
тэ, ўўммўт сылга хампа кўєіўнэн
ханыылаатын, торіо кўєіўнэн
туоллун, хороіор муостааххыт хо�
нууга хотолдьуйдун, иэримэ дьиэ�
іит иччилэнэ турдун, ўлэіэ�хам�
наска ўрдўк кєрдєрўўлээхтик,
ыЇар ыЇыаххыт ыкса ыалларгы�
тын ыμыра ымсыырда турдун”.

“Балбаара Єндєрўєйэбинэ са�
ха аатын ўрдўктўк тутан бу этиитэ
ўчўгэйин”, � дэспиттэрэ нэЇи�
лиэк олохтоохторо, кырдьаіаста�
ра. Àтын улуус баЇылыга атын
кыра нэЇилиэк ыЇыаіар хайа
аЇыллыаіыттан бўтўєр диэри
сылдьыыта, ыалдьыттааЇына, тыл
этиитэ ыЇыахпытын єссє ордук
киэргэппитэ.

Балбаара Єндўрўєйэбинэ хан�
на да сылдьыбытын иЇин, бар�
дьонун єрє кєтєієн ўлэіэ туруо�
рара, сєбўлээбэтэіин мас�таас
тылынан матарара, ўчўгэйи ўр�
дўктўк тутара.

Мин баЇылыктыы олорор
кэммэр бириэмэ булан нэЇилиэк
олохтоохторун кытта кєрсўЇэн,
санаа атастаЇан, баар итэіэстэри
сирэйгэ аЇаіастык этэн, ону туо�
ратарга элбэх сўбэ�ама биэрээч�
чи. Ордук 1994 с. коллективнай

предприятие дириэктэринэн оло�
роммун паайдаах пайщиктаахтар�
га ўллэрэн кэбиЇэн улаханнык
сэмэлэнэн турардаахпын.

Оμхой нэЇилиэгэр чаастатык
сылдьарын уонна нэЇилиэгим
ыЇыаіар кэлэн барарын истэн,
атын нэЇилиэк баЇылыктара ор�
дургууллара.

Оμхой нэЇилиэгин социаль�
най�экономическай сайдыытыгар
2004�2005 сс. ураты сылларынан
буолаллар. Ўтўє дьыала чэрчити�
нэн 2004 с. саμа оскуоланы, 2005
с. кулуубу тутан ўлэіэ киллэрбип�
пит. Оскуола тутуутугар уонна
кини матырыйаалынай базата бє�
ієргўўрўгэр харчынан кємєлєс�
пўтэ. Оскуола аЇыллыытын ўєрўў�
лээх чааЇыгар улахан этии оμор�
бута: “Оскуола олох � тєрдє. Бу
бэртээхэй оскуоланы тутаμμыт
ХХ ўйэіэ оіолоргутугар инники
кэскиллэргитигэр тугунан да сыа�
наламмат бэлэіи оμорбуккутугар
Оμхой дьонугар сўгўрўйэбит!”
Олохтоохтор кини тўс�бас эіэрдэ
тылларын астына истибиттэрэ.

Онно салгыы, мантан кўўс�
уох ылынан кулуупкутун тутуμ
диэн алгыс тылын эппитэ, кини
алгыЇа, кини ыμырыыта нєμўє
сылыгар ўтўє суобастаахтык толо�
руллан, 2005 с. бўтэЇигэр кулууп
тутуллан ўлэіэ киллэриллибитэ.

Орто дойду олоіун биир саа�
май дьоЇуннаах єрўтэ � дьону
кытта алтыЇыы. Балбаара Єндє�
рўєйэбинэ курдук ўтўє ўлэЇит кэ�
рэ киЇини кытта алтыЇан ааспып�
пын кўндўтўк саныыбын. Мин са�
наабар, киниэхэ єссє салгыы ўлэ�
лиир кыах биэрбиттэрэ буоллар,
элбэх туЇаны аіалыахтааіа хаал�
лаіа. Мин кыра нэЇилиэк баЇы�
лыга бєдєμ салайааччыны кытта
алтыЇан ўлэлээбиппиттэн уонна
салайар ўлэ ымпыгар�чымпыгар
элбэх сўбэни�аманы ылан элбэххэ
ўєрэммиппиттэн астынабын.

Балбаара Єндєрўєйэбинэттэн
икки улахан кинигэлэрин бэлэх�
тэппиппиттэн, 60 сааЇын ўбўлўє�
йўгэр сылдьыбыппыттан киэн
туттабын.

Ньурбалар барахсаттар улуу
киЇи, чулуу салайааччы Варвара
Àндреевнаны кэриэстээн, умну�
бакка сылдьаргыт олус ўчўгэй.
Кини туЇунан ахтыыгын биэр
диэн Хаμалас музейыттан эппит�
тэригэр ўєрдўм. Эдьиийим, нас�
таабынньыгым туЇунан илдьэ
сылдьыбыт санааларбын кыратык
суруйан эбээЇинэспин толордум.

ЎєЇээ Бўлўў улууЇун Оμхой
нэЇилиэгин олохтооіо, пенсионер,

СЄ норуотун
хаЇаайыстыбатын

ўтўєлээх ўлэЇитэ
Сэмэн Уйбаанабыс

УЙБÀНЫÀП. 
20.09.2021 сыл.

Соторутааіыта Ньурбаіа Àлександр Ти�
мофеевка кємє быЇыытынан тэриллибит
аЇымал аахсыйа чэрчитинэн "Подледный
трофей�2021" балыксыттар кўрэхтэрэ бэрт
сэргэхтик ыытылынна. Àлександр 4�с ста�
диялаах очоіос искэнин эмтэнэ Испанияіа
суЇал эпэрээссийэіэ Текнон клиникаіа
ыμырыылаах. 

ТэрээЇини "Трофей" маіаЇыын сала�
йааччыта Валерий Макаров уонна "Кыта�
лык" КД кэлэктиибэ (дириэктэр М.В.Ро�
жин) кєіўлээн ыыттылар. Дьаархан нэЇи�
лиэгин Саμа Àппа диэн сиригэр Марха
єрўскэ иккилии киЇилээх 9  хамаанда кўєн
кєрсєн кўрэхтэстилэр. КыЇыμμы балык�
тааЇыны сэргээччи 3 дьахталлар хамаанда�
лара эр дьону кытта тэбис�тэμμэ киирсэн,
бэрт сатабыллаахтарын кєрдєрдўлэр. Кыт�
тааччылар мууЇу бириэмэіэ тэЇиигэ, биир�
диилээн уонна хамаанданан элбэх балыгы
хаптарыыга кўрэхтэстилэр. Чєл, чэбдик
сынньалаμ тўмўгўнэн тэрийээччилэр саа�
май эдэр балыксыты, кєхтєєх дьиэ кэргэ�

ни, тэриниилээх хамаанданы бэлиэтээтил�
эр, балыксыт тэрилин бириис быЇыыты�
нан туттардылар. 

КўрэхтэЇии кыайыылааіынан Àнто�
новка хамаандата тахсан, "Керона" оЇоіу�
нан наіараадаланна. 

ÀЇымал аахсыйа чэрчитинэн ыытыл�
лыбыт кўрэхтэЇии тэрийээччилэрэ хамаан�
далартан киирбит усунуоЇу уонна Ньурба
балыксыттарын єйєбўллэрин 14100 солк.
кємє харчыны Àлександрга тиксэрдилэр. 

"Трофей" маіаЇыын салайааччыта Ва�
лерий Макаров бэлиэтииринэн, маннык
кўрэхтэЇиилэр ўгўстўк тэриллэн, чєл олоіу
пропагандалыырга, айыліалыын алтыЇар�
га, ыччаты иитиигэ кємє буолуохтаахтар.
"Булт тэрээЇиннэригэр оіолор сылдьыЇал�
ларын киЇи сэргии кєрєр, саха тєрўт дьа�
рыга инникилээіин туоЇута буоларыттан
ўєрэр", � диэн "Кыталык" КД дириэктэрэ
Максим Викторович Рожин санаатын атас�
таЇар.

Ньурба куорат пресс�киинэ.

––  ВВ..ÀÀ..ППееттрроовваа  ттєєррєєєєббўўттээ  8855  ссыыллаа  ––

Улахан салайааччы аатын ўйэтитэн

Хомсомуолтан саіыллыбыт салайар талаан

Киниттэн элбэххэ ўєрэммитим

– ÀЇымал аахсыйа –

Балыксыттар кўрэхтэрэ
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Àрассыыйаіа 10�тан тахса на�
циональнай бырайыактар тиргиччи
ўлэлии сылдьаллар, бэл диэтэр
кинилэр пандемия уЇугулаан ылбыт
кэмнэригэр тэтимнэрин ыЇыктыба�
тахтара. Инньэ гынан олохпут ба�
ры эйгэтигэр туруоруллубут сыал�
лар�соруктар толоруллаллар. 

УЇук Илиμμэ биЇиги єрєс�
пўўбўлўкэбит сорох бырайыактар
иилэринэн инники кўєμμэ сыл�
дьар. Холобурга тутуу индустрия�
тын, ўєрэхтээЇини, култуураны,
куттала суох уонна хаачыстыба�
лаах суоллары о.д.а ааттыахха сєп.
Оттон бўгўμμў кэпсэтиигэ доруо�
буйа харыстабылыгар тохтуохпут. 

Соторунан єрєспўўбўлўкэіэ
биллэриллибит Доруобуйа сыла
тўмўктэниэіэ, аны ону 2021�2030
сылларга диэри Доруобуйа  10 сы�
ла салгыаіа. Чуо�бааччы этиэххэ
наада � доруобуйа харыстабылын
салаатыгар хаЇааμμытааіар да
киэμ хабааннаах ўлэ ыытылынна. 

Скептиктар маны былааска
ўчўгэй буола сатааЇын курдук кє�
рєллєрє чуолкай. Кинилэр бири�
чиинэ бєієнў ааіаннар кумахтан
єтўў хатыахтара: ковид бохсулла
илик, эмп�томп суох, эмчиттэр
тиийбэттэр эμин диэннэри. 

Кырдьыга, коронавирус бакаа
кыалла илик, аан дойдуну бўттўўн
аймаабыт суостаах ыарыы сип�
сибилигин да буолбатар сыыйа
симэлийиэіэ, єркєн єйдєєхтєр
кўўрээннээх ўлэлэрэ бу кутургу�
йалыы кэйэр олус улахан кыЇал�
іаіа тўмўллўбўтўн тўмўгэр. Оттон
ханна эрэ наадалаах эмп�томп
саппааЇа суоіар тустаах тэрилтэ�
лэр эппиэттиэхтээхтэр, кинилэр
бытаарыыларыттан, ээл�дээл сы�
Їыаннарыттан мэЇэйдэр ўєскўєх�
тэрин сєп. Каадырдар тиийбэттэ�
ригэр, маμнай ўчўгэй уонна сэр�
гэх сонуннары таарыйан баран

тохтуохпут.
Доруобуйа харыстабыла уонна

демография быстыспат ситим�
нээхтэр: доруобай эрэ омук
удьуор утумун уЇатар�кэμэтэр
буоллаіа. Бу чааЇыгар, чуолаан
оіо тєрєєЇўнўгэр УЇук Илин
уокурукка сыл тўмўгўнэн I миэс�
тэіэ таіыстыбыт, оттон Àрассыы�
йа Эбэ Хотуμμа VII миэстэіэ ти�
гистибит. Сэбиэскэй кэмэ буол�
лар уЇун ытыс таЇыныыта дохсун
овацияіа кубулуйда диирбит
хааллаіа � ол курдук ўєрўўлээх. 

Даіатан эттэххэ, Саха сиргэр
31 тыЇ. элбэх оіолоох дьиэ кэргэн
ўєрэ�кєтє ўўммўт кўнў кєрсєр,
о.и. 2 тыЇ. тахсалара 5�6 оіолоох�
тор. Єбўгэлэрбит этэллэрэ ээ �
тєЇєнєн элбэх оіолооххун, оччо�
нон дьоллооххун диэн. Онон
урааμхай саха ўтўє ўгэЇэ саліана
турарынан киэн туттуохха эрэ
сєп. Àны туран кэнники кэмнэргэ
оіолонор ийэлэр уонна саμа тє�
рєєбўттэр олохтон барыылара
эриэккэскэ кєстєр, бу таЇымнаах
уонна ирдэбиллээх ўлэлэр ўтўє
тўмўктэрэ буолар. Ийэ уонна оіо
бигэ туруктаах доруобуйаларын
туЇугар 2018 сыллаахха тутуллубут
єрєспўўбўлўкэтээіи Перинаталь�

най киин єμєтє муμура суох ула�
ханын бэлиэтиир наада. Ис дьи�
μэр маннык кииннэр дойдуга
олус элбэіэ суохтар, оттон биЇиэ�
хэ баара, омуннаатахха, таμара
бэлэіэр тэμнээх.

Соторунан аны искэни эм�
тиир диспансер аЇыллыаіа, тєЇє�
лєєх элбэх киЇи эрдэ диагнозтаа�
Їыны ааЇаннар олохторун уЇа�
тыахтарын ааіарга да уустук. Бил�
лэрин курдук, єрєспўўбўлўкэ
олохтоохторо искэн ыарыыттан
кўн сириттэн кўрэниилэрэ били�
гин ўрдўк.

Сўрэх�тымыр ыарыылара
эмиэ биир улахан кыЇаліа. Ити да
буоллар соторунан манна киЇи
сєієр уларыйыылара тахсыахта�
ра. 2019 с. саіаламмыт кардиоло�
гическай киин ўлэіэ киирэрэ чу�
гаЇыыр. Кини 8 мэндиэмэннээх,
5 операционнай блоктаах, 150
миэстэлээх уонна 15 тыЇ. кв.м.
иэμμэ тайыыр. Киин 4,6 млрд.
солкуобайдаах, онтон 4 млрд. фе�
деральнай киин, ордубутун єрєс�
пўўбўлўкэ тєлўўр. 

СабаіалааЇын быЇыытынан
2024 сылга диэри 100 тыЇ. нэЇи�
лиэнньэіэ сўрэх�тымыр ыарыы�
ларыттан єлўў 364�тэн 270�μμа

тиийиэіэ. Єлўўнў былааннаата
диэбэккит, айыліа сокуона буол�
лаіа. Сыыппаралары тэμнээтэххэ
олус элбэх киЇи сўрэіэ�тымыра
чєллєрўгэр тўЇэннэр салгыы
олохтон дуоЇуйуу ылыылара бил�
лэрдик улаатар. 

Кардиокииμμэ номнуо 1,5
тесла кыамталаах МРТ туруору�
лунна, кини сўрэх ўлэтин бары
ракурстарынан чинчийэр. Бўтўн
планета иннигэр иЇэбит диэбэ�
тэрбит да бу кииμμэ олус туочу�
най компьютернай томограф
(КТ) кэлэрэ кэтэЇиллэр, маннык
КТ УЇук Илиμμэ Саха Єрєспўў�
бўлўкэтигэр эрэ баар буолар. То�
мограф сўрэіи 256 єттўнэн икки
тєгўл улаатыннаран кєрдєрєр,
онон диагноЇы туруоруу, ыарыы�
ны эмтээЇин ўрдўк кэрдиискэ
тахсыахтара.

Сыл устата єрєспўўбўлўкэіэ
федеральнай киинтэн элбэх "03"
массыыната кэлтин билэ сылдьа�
быт. Àіыйах хонуктааіыта эбии
18 массыына кэллэ, кинилэр аны�
гы ирдэбиллэргэ эппиэттээн ИВЛ
аппарааттаахтар, электрокардио�
графтаахтар, ыарыЇах туругун кэ�
тээн кєрєр монитордаахтар о.д.а.
тэриллээхтэр.

Сыыйа каадыр боппуруоЇугар
кэлэбит. Кўн бўгўн земскэй бы�
раастар�биэлсэрдэр диэн бырагы�
раамаларынан кытыы сирдэргэ
эмчиттэр тиийбэт буолуулара
арыый быЇаарылла турар. Ити да
ўрдўнэн кыЇаліа син биир баар �
выпускниктар киин сирдэргэ сє�
μўєхтэрин баіаралларын кистэм�
мэт. Биллэн турар, эдэр эмчиттэр
бары оннуктар диэтэххэ сымыйа�
іа тэμнээх � тыаіа талаЇааччылар
арыый элбииллэр. 

Бу боппуруоска СЄ Прави�
тельствота кєстєр�биллэр ўлэни
ыытарын бэлиэтиэххэ. Субу сото�
рутааіыта ўєЇэ салалта РФ До�
руобуйа харыстабылын минис�
тиэристибэтигэр дойду киин ме�
дицинскэй вузтарыгар тус сыал�
лаах бырагырааманан эмчиттэри
бэлэмнииргэ 430 миэстэни туруо�
руста. Идэлэр лечебнэй дьыала,
педиатрия, стоматология о.д.а.
хайысхалаахтар, исписэлиистэр
онко�кардио кииннэргэ, куорат
уонна тыа сирин балыыЇаларыгар
ўс сыл булгуччу ўлэлиэхтэрэ. Бы�
лырыыμμы тус сыаллаах  ўєрэх
квоталарын кытта тэμнээтэххэ
2022�2023 сс. киэннэрэ 53 миэстэ�
нэн улахан.

Онон билиμμэттэн каадыр
кыЇаліатын туоратарга эмп тэ�
рилтэлэрин кытта муниципаль�
най оройуоннар, тэриллиилэр
кўўскэ ўлэлииллэрэ ирдэниллэр.
Хойутаан хаалан холуоЇаіа олор�
доххо доруобуйабыт айгырыаіа,
олохпут хаачыстыбата мєлтєєн
суланыыттан�суμхарыыттан ор�
дуохпут суоіа.

Коронавирус тиэмэтин тумну�
муохха. "Ухань", "Дельта" штамм�
нар мутациялааннар аны "Омик�
рон" диэн суодал штамм суоЇуур
куттала биллэн эрэр. Бўгўμμў
кўμμэ быыЇанар суолбут биир
эрэ курдук � вакцинация, коллек�
тивнай иммунитет. Дьон єйє�
санаата уларыйан быЇыы ылыыта
тэтимирэн иЇэр. Хомойуох иЇин
ирдэниллэр 80 %�μμа тиийэрбит
билигин да ыраах соіус. 

Àан дойду бары баайынааіар
саамай кўндў доруобуйабыт буо�
лар, онон кєхтєєхтўк єссє ўрдэ�
тэн вакцинация пууннарыгар хал�
іаЇалыы анньан тиийиэіиμ дуу.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Бу сылга Емельянов Николай
Васильевич учуонай�фольклорист,
филологическай наука доктора,
ССРС Наукаіа Àкадемияларын
Сибиирдээіи отделениетын ўтўє�
лээх ўлэЇитэ, биЇиги республика�
бытыгар саха фольклора сайдыы�
тыгар, ўєрэтиитигэр элбэх кылаа�
ты оμорбут киЇибит ўбўлўєйдээх
100 сааЇын туолар сылыгар анал�
лаах тэрээЇиннэрин чэрчитигэр
анаан "Àраіастыйбыт докумуоннар
тугу кэпсииллэр” диэн рубрикаіа
кини Ньурба улууЇун Марха сэттэ
кылаастаах оскуолатыгар ўлэлээн
ааспытын кыратык сырдатан
ааЇыахпытын баіарабыт.

Николай Васильевич Емелья�
нов тохсунньу ый 8 кўнўгэр 1921
сыллаахха Ньурба улууЇун баста�
кы Дьаархан нэЇилиэгэр тєрєє�
бўтэ. 1941 сыллаахха Ньурба 1 №�
дээх орто оскуолатын ситиЇии�
лээхтик бўтэрэн баран Тўмўк нэ�
Їилиэгин Марха сэлиэнньэтин
сэттэ кылаастаах оскуолатыгар
учууталынан ананан барбыта.

Àнанан барбыт оскуолатын
паспорын кєрдєххє, оскуола 1931
сыллаахтан сэттэ кылаастаах ос�
куола быЇыытынан ўлэлиирэ. Ос�
куола дьиэтэ 204 оіо ўєрэнэр
миэстэлээіэ, 485 квадратнай иэн�
нээх, оіолору ўєрэтэр сэттэ кы�
лаас хостордооіо. ХаЇаайысты�
баннай тэриллэрэ: 93 паарта, 8
дуоска, 13 учууталлар остуоллара,
20 олоппос, 11 кинигэ ыскааба, 1
сиэркилэ, 10 вешалка, 1 противо�
пожарнай бочка. Оіолору сайын�
нарарга оскуола библиотекатыгар
985 экземпляр художественнай,
научнай�популярнай, обществен�
най�политическай кинигэлэр,
"Учительская газета", "Комсо�
мольская правда”, “Пионерская
правда" хаЇыаттар, "Затейник",
"Вожатый" сурунааллар тигилли�
бит подпискалара, оіо музыкаль�
най єттўнэн сайдарыгар 1 пате�
фон, 1 гитара баара. Ону таЇынан

46 оіо олорор 1906 сыллаах тутуу
интернат дьиэлээіэ, оіуруот
аЇын олордор 0,86 га сир, 1 сыл�
гы, 4 ынах баар эбит.

Барыта 184 оіо икки сменанан
Марха сэлиэнньэтиттэн, "Крас�
ная тропа", "Путь Ленина", "Ста�
ханов", "Буденнай", "Орджони�
кидзе" холкуостартан ўєрэнэллэ�
рэ. Оскуолаттан саамай тэйиччи
13 километр ыраах "Орджоникид�
зе" уонна "Путь Ленина" туралла�
ра. Онон ыраах холкуос оіолоро
интернат дьиэіэ олорон ўєрэнэл�
лэрэ.

Марха оскуолатыгар ити кэм�
μэ дириэктэринэн Григорьев Ни�
кифор Николаевич ўлэлиирэ. Ос�
куолаіа Такыров Николай Васи�
льевич история, Àлексеева Мат�
рена Дмитриевна география, Ми�
хайлов Егор Иванович саха ты�
лын уонна арифметика, Васильев
Герасим Иванович, Àлексеев Ми�
хаил Николаевич, Васильева Ев�
докия Àкимовна, Григорьева Да�
рия Николаевна начаалынай кы�
лаас учууталларынан ўлэлииллэ�
рэ.

Николай Васильевич бастаан
учууталынан ўлэлээбитэ. Кини
нуучча тылын уонна естествозна�
ние уруогун 5�6�7 кылаастарга
ўєрэтэрэ. Нуучча тылын ўєрэтэ�
ригэр аан бастаан оіо словарнай
саппааЇын хаμатарга, граммати�
каіа боліомто ууран диктант, из�
ложение арааЇын суруттарара, со�
чинениены анализтаан ырытарга
ўєрэтэрэ. Общественнай олоххо
актыыбынайдык кыттара, нэЇи�
лиэнньэ ортотугар сылдьан лек�
ция ааіара. Баай ис дууЇалаах
буолан киЇи боліомтотун тарда�
ра. Кэтэхтэн Дьокуускай учитель�
скай институгар ўєрэххэ киирби�

тэ уонна 1954 сыллаахха бўтэрби�
тэ. Ўчўгэй тыллаах�єстєєх, аах�
пытын сыыска тўЇэрбэт, билиигэ
тардыЇар эдэр учууталы оскуола
завуЇунан анаабыттара.

Герасим Иванович Васильев,
педагогическай наука кандидата,
оройуон хаЇыатыгар 2001 сыл
олунньу 10 кўнўгэр тахсыбыт су�
руйуутуттан: "Учууталлар педа�
гогическай маастарыстыбаларын
ўрдэтиигэ тэрийэр ўлэлэр биллэр�
кєстєр тўмўктэрдээхтэрэ. 1943�
1944 ўєрэх сылыгар оскуола ди�
риэктэрэ Григорьев Никифор
Николаевич � 85, завуч Емелья�
нов Николай Васильевич 129
уруокка сылдьан уонна ырытан 21
тєгўл педсовет мунньаіын ыып�
пыттара. Педсоветтарга биирдии
предметы ўєрэтии туругун, кы�
лаас салайааччыларынан, иитээч�

чилэр, пионер баЇаатайдар от�
чуоттарын, учууталлар кэтэхтэн
ўєрэхтэригэр бэлэмнэниилэрин,
араас методическай боппуруоста�
ры дьўўллэспиттэрэ. Николай Ва�
сильевич ўлэтин истиилин биир
ўчўгэй єттє: эдэр учууталлары
хардары�таары уруоктарыгар сы�
рытыннартыыра. Ол кэнниттэн
ырытыЇаллара. Онон ўўнэрбити�
гэр, уопуту мунньарбытыгар ула�
хан суолталааіа. Ону ўєрэх салаа�
та бастыμ холобур быЇыытынан
хайіаабыта. Ол саіана Марха ос�
куолатыгар ўлэлээбит учууталлар
барылара кэриэтэ учуонай буол�
лулар. Мин бэйэм педагогическай
институту, аспирантураны кэтэх�
тэн ўєрэнэн бўтэрэрбэр, канди�
датскай диссертациябын кємўс�
кўўрбэр кини ўтўєтэ�єμєтє улаха�
ныгар махталлаахпын. Кини оіо�
луу чиэЇинэй, кырдьыксыт, ча�
раас дууЇалаах, кимиэхэ барыты�
гар кємєлєЇє сылдьар амарах,
кєнє сўрўннээх ўтўє киЇи этэ".

Такыров Николай Васильевич
1956�1959 сылларга Марха орто
оскуолатын дириэктэрэ, педаго�
гическай наука кандидата, Марха
орто оскуолатын кыЇыл суолдьут�
тарыгар олунньу 8 кўнўгэр 1974
сыллаахха суруйбут суругуттан:
"Àан бастаан ўлэм Марха орто ос�
куолатыгар 1949 с. саіаламмыта,
оччотооіуга кини 7 кылаастаах,
оччо улахана суох гынан баран,
оройуоμμа ўчўгэй эрэ єттўнэн
биллэр оскуола этэ. Учууталлар
кэлэктииптэрэ олус иллээх, биир
сыаллаах�соруктаах, кырдьык да
эдэр киЇини ўчўгэйгэ ўєрэтэр
дьоіурдаах этэ. Миэхэ аан баста�
кынан ўчўгэй эрэ єйдєбўлў хаал�
ларбыт дьонунан Марха оскуола�

тын оччотооіу дириэктэрэ,
уопуттаах, улахан аптарытыаттаах
педагог Григорьев Никифор Ни�
колаевич, завуч Емельянов Нико�
лай Васильевич, учуутал Герасим
Иванович Васильев буолбуттара.
Мин ўлэбэр уонна тус бэйэм
олохпор улаханнык боліомто�
лоохтук сыЇыаннаспыттара, ис�
тиμ доіордуу сўбэлэринэн олус
элбэхтик кємєлєспўттэрэ. Баста�
кы дьылбар ўлэбэр олус ыарыр�
іатар чинчилээіим, ол туох хан�
нык иннинэ билии�кєрўў намы�
Їаіыттан, уопут суоіуттан этэ,
ону баара ўєрэх чааЇын завуЇа
Николай Васильевич Емельянов
уруоктарбар куруук сылдьан олус
да туЇалаах сўбэлэри биэрэн кє�
мєлєспўтэ. Кини оччолортон ыла
олус элбэхтик ааіар, киэμ билии�
лээх�кєрўўлээх, олус аламаіай та�
баарыс этэ. Марха оскуолатыгар
оіолору ўєрэтии�иитии дьыала�
тын тупсарыыга биир биллэр�
кєстєр улахан ўтўєлээх киЇинэн
Николай Васильевич Емельянов
буолар диэтэхпинэ, мин, арааЇа,
сыыстарбатым буолуо".

Емельянов Николай Василье�
вич Марха сэттэ кылаастаах ос�
куолатыгар ити курдук 1941 сыл�
тан � 1955 сылга диэри учууталы�
нан, завуЇунан таЇаарыылаахтык
ўлэлээн ааспыта. Бииргэ ўлэлээ�
биттэрэ кинини ўрдўк ирдэбил�
лээх учууталынан, истиμ табаа�
рыЇынан ааіаллара. Ирдэбиллээх
буолуу оіоіо, дьоμμо убааста�
быллаах сыЇыан бэлиэтэ.

(Тєрўтэ Ньурба улууЇун муни
ципальнай архыыбын пуондатыт
тан: 27 №дээх улуустааіы ўєрэ
іирии управлениетын пуондата (4,
27, 42, 47 дьыала), 40 №дээх Ре
дакция пуондата ("Ньурба" ха
Їыат 2001 сыл олунньу ый 10 кўнў
нээіи №16, 30 лиис).

Бэлэмнээтэ муниципальнай
архыып сэбиэдиссэйэ

Н.К. ГЕРÀСИМОВÀ.

В ближайшие годы в планах
ПÀО «РусГидро» заменить уста�
ревшие линии электропередач в
Вилюйской группе районов. В нас�
тоящее время уже начата разра�
ботка плана проектно�сметной до�
кументации. Об этом в ходе пресс�
конференции 26 ноября сообщил
первый вице�премьер правитель�
ства Якутии Дмитрий Садовников.

Замена линий электропере�
дач мощностью 110 кВ позволит
значительно снизить нагрузку на
линии электропередач, постро�
енных ещё в 70�х годах. Новые
линии электропередач позволят
избежать аварийных отключе�
ний.

При этом люди, проживаю�
щие в частном секторе должны
иметь резервные источники пи�

тания, чтобы в случае аварийных
отключений включили автоном�
ный источник питания, и не ис�
пытывали проблем с электро�
снабжением в период устранения
аварии.

Пресс�служба
Главы Республики Саха

(Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия).

– Н.В. Емельянов тєрєєбўтэ 100 сыла –

Àраіастыйбыт докумуоннар кэпсииллэр

– Новости –

В Вилюйской группе районов заменят
устаревшие линии электропередач

– "Доруобуйа" нацбырайыак –

Кўндў баайбытын харыстыахха
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БиЇиги улууспутугар єбўгэ саіаттан кўн
бўгўμμэ диэри тиийэн кэлбит уус уустук,
мындыр идэтин баЇылаабыт, ону ааЇан маны
олохторун сўрўн дьарыга оμостон ўлэлии�
хамсыы сылдьар дьон аттыбытыгар баара
кэрэхсэбиллээх. Элбэх тулууру, сатабылы
эрэйэр уус ўлэтэ былыр даіаны, билигин да�
іаны норуокка улаханнык сыаналанар, єрє
тутуллар. Мин бўгўн Ньурба куоракка оло�
рор, эдэр да буоллар, номнуо олоххо бэйэтин
миэстэтин бигэтик булуммут, сєбўлўўр дьа�
рыгар олоіун анаан ситиЇиилээхтик ўлэлээн
эрэр биир дойдулаахпыт туЇунан билиЇиннэ�
рэбин. 

Иван Саввинов тєрдє Малдьаіар, Иван
Петрович Саввинов уонна Марфа Петров�
на Тартакынова дьиэ кэргэттэригэр 5�с
оіонон тєрєєбўт. Иван Петрович кадровай
булчутунан, Марфа Петровна бэтэринээ�
ринэн ўлэлээбиттэр, билигин биэнсийэіэ
олороллор. Мин кэпсиир дьоруойум 30
саастаах, идэтинэн � сыбаарсык, Ньурба к.
олохтооіо. Кэргэнэ Àлександралыын 2014
с. холбоЇон ыал буолбуттар, 3 уол оіолоох�
тор. Ыал ийэтэ Àлександра Àлександровна
Єлєєн улууЇуттан тєрўттээх, идэтинэн экэ�
нэмиис.

"Мин тєрўппэр уустар бааллар, � диир
Иван Иванович. � Хос эЇэм Спиридон Ин�
нокентьевич Иннокентьев � Олохо Уус
Малдьаіар нэЇилиэгин аатырбыт тимир�
кємўс ууЇа эбит. Кини биллиилээх судаа�
рыстыбаннай диэйэтэл Михаил Мегежек�
скэй аіата Василий Ксенофонтовтан уус
идэтигэр уЇуйуллубут. НэЇилиэктэри аты�
нан кэрийэн сылдьан уЇанан, холкуостар
туттар тэриллэрин, малларын, тиэхиньикэ
чаастарын, дьиэіэ туттуллар тэриллэрин
барытын оμорор эбит. СитиЇиилээх ўлэ�
тин иЇин ВДНХ�іа ыыта сылдьыбыттар,
Ўлэ КыЇыл Знамята уордьанынан наіараа�
далаабыттар. 

Оттон аіам тыа киЇитин сиэринэн ки�
Їи сатыырын барытын кэриэтэ сатыыра.
Дьоммут биЇигини барыбытын кырабы�
тыттан ўлэіэ�хамнаска сыЇыаран ўєрэп�
питтэрэ, ханнык да ўлэіэ бары бииргэ сыл�
дьарбыт. Оскуола кэнниттэн ХИФУ Физи�
ко�технической институтугар киирэн
ўєрэммитим да бўтэрбэтэіим. Былырыын
сыбаарсык идэтигэр ўєрэммитим. 

2018 с. эмискэ уЇаныахпын баіаран,
дьиэбэр ўлэлээн саіалаабытым. Бастаан
табаарыЇым Иванов Николай Àлександро�
вичтан сўбэ�ама ыларым. Онтон ити сыл
сайыныгар Таатта Баайаіатыгар тиийэ
сылдьан, норуот маастара Àфанасий Коло�
дезников салалтатынан кылгас кэмμэ
ўєрэммитим. Билигин норуот маастара,
удьуор Сата ууЇа Àфанасьев Àриан Васи�
льевичка уЇуйулла, кинилиин тэμμэ ўлэ�
лэЇэ сылдьабын. Бастаан уЇанарбар туттар
тэриллэрим ўксэ спортивнай кўрэхтэргэ
кыттан ылбыт бириистэрим этэ. Сўрўн�
нээн многоборьеіа уонна мас тардыЇыы�
тыгар кўрэхтэЇэрим. 

Былырыыμμа диэри гаражпар уонна

ўлэм хочуолунайыгар уЇанар этим. Онтон
ўлэбин кэμэттэр санааттан, 2020 с. сааЇы�
гар массыынабын атыылаан дьиэм таЇыгар
6х6 м иэннээх уЇанар дьиэбин туттубутум.
Быйыл тохсунньу ыйыгар 4 сыл хачыгаа�
рынан ўлэлээбит тэрилтэбиттэн ("Àрыы�
лаах" ХЭТ) уурайан, билигин ИП быЇыы�
тынан ўлэлии сылдьабын. УлууЇум салал�
тата уонна улуустааіы дьоіус урбааны
єйўўр Киин миэхэ улахан кємєнў�єйєбўлў
оμордулар. 

Бу саас улуус баЇылыга À.М.Иннокен�
тьев уонна улуустааіы дьоіус урбааны
єйўўр Киин салайааччыта Н.М.Михайлова
мастарыаскыайбар ўлэбин кєрє кэлэ сыл�

дьыбыттара. Дьарыктанар ўлэбин сўрдээ�
іин сэргээн, хайіаан, ўлэЇит эдэр дьоμμо
кємєлєЇўєххэ наада диэн барбыттара. Бэс
ыйыгар мастарыскыайбар саμа оборудова�
ние ыларбар, 1 мєл. солк. суумалаах тус
сыаллаах грант ылбытым. 

Оренбург уобалаЇын Кувандык диэн
куоратыттан заводской, саμа "балталыыр
єтўйэ" (ковочнай молот) ылынным. Àіа�
лыытын ороскуотун кытта холбоон сыана�
та 700 тыЇ. солк. кэриμэ буолла. Онно эбии
улахан гриндер, шлифовальнай машина,
дьєлє ўўттўўр станок, ленточнай эрбии,
"строительнай пылесос" ылбытым. Инньэ
гынан мастарыскыайым туттар тэрилинэн

байа тўстэ! Бу иннинэ бэйэм кыахпынан
муфельнай оhох, шлифовальнай, сытыы�
лыыр станоктары ылбытым. Билигин бэйэ�
бин кытта 2 тэμμэ ўлэлэЇэр уолаттардаах�
пын, мастарыскыайбар 3 буолан уЇанабыт.
Сўрўннээн саха быЇаіын,  анньыы, батыйа
оμоробун. Сакаас син элбэхтик киирэр.
Àрассыыйа араас муннугуттан, омук тас
дойдуларыттан ўлэЇэллэр. Барыта 20�чэ
араас дойдуга: ÀХШ�ка, Норвегияіа, Гер�
манияіа, Данияіа, Японияіа, Казахстаμ�
μа, Великобританияіа, Латвияіа, Литваіа,
Польшаіа уо.д.а. дойдуларга ўлэлэрбин
ыыттым. Сирбэттэр, бары биЇирииллэр. 

Хаμалас нэЇилиэгин Сата уустарын
кытта тимири уЇаарыынан дьарыктанабыт.
Єрўс кытылыттан тимир уруудалаах таас
хомуйан уулларан тимир таЇаарабыт. Бу
кўЇўн дойдубар Малдьаіарга тєрєєбўт�ўєс�
кээбит дьиэм тэлгэhэтигэр, Марха єрўс кы�
тылыттан таас хомуйан, былыргылыы ньы�
манан тимири уЇааран 31 кг таастан 7,8 кг
болгуо тимири ылбыппыт. Бу тэрээЇиμμэ
нэЇилиэкпит баЇылыга Àлександр Степа�
нов, Нам улууЇуттан саха норуотун уус�
уран айымньытын маастара Ньургустаан
Уваров, "Сата Уустара" улуустааіы тўмсўў
уустара: салайааччы  Àриан Àфанасьев,
УЇаарар Уус � Борис Григорьев, Àлександр
Баишев, Иван Тимофеев, Маартан тєрўт�
тээх Дьокуускай к. олохтооіо Àлександр
Васильев � Байдам Уус кыттыылара тэрээ�
Їин суолтатын ўрдэппитэ. 

Быйылгы былааным диэн � мастарыс�
кыайбар туттар тэриллэрбин саμардыы
диэн этэ. Онтум 100% туолан ўєрўўм муμу�
ра суох. Инники былааным элбэх, ону би�
лигин кэпсииргэ єссє эрдэ курдук, кэмигэр
барыта кєстєн иЇиэ. 

Тўгэнинэн туЇанан, ўлэлиир дьону
мэлдьи єйўўр улууЇум салалтатыгар, баЇы�
лык Àлексей Михайлович Иннокентьевка
уонна улуустааіы дьоіус урбааны єйўўр
Киин салайааччыта Нюргуяна Михайловна
Михайловаіа ис сўрэхпиттэн истиμ�иЇи�
рэх махталбын тиэрдэбин".  

Àіыйах сыллааіыта Хаμалас нэЇилиэ�
гин уруккута аатырбыт Сата уустарын
утумнааччыта, удьуор уус Àриан Àфанасьев
салайааччылаах "Сата уустара" тўмсўў тэ�
риллэн кєхтєєхтўк ўлэлиирин, нэЇилиэк
салалтатын кытта Хаμаласка элбэх тэрээ�
Їиннэри тэрийэн ыыталларын, ўрдўк та�
Їымнаах куонкурустарга кытталларын ис�
тэбит�билэбит. Иван Саввинов эмиэ "Сата
уустара" тўмсўў тэрээЇиннэригэр кєхтєєх�
тўк кыттар, тэμμэ ўлэлэЇэр. Тарбахтары�
гар талааннаах дьоммут ўлэлэрэ  єссє сити�
Їиилэнэ, сайда турдун диэн алгыс тылынан
суруйуубун тўмўктўўбўн.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Нам улууЇун Нам сэлиэнньэтигэр эЇиил
Култуура уонна духуобунай сайдыы дыба�
рыаЇа аанын арыйыаіа. Эбийиэги Максим
Àммосов тєрєєбўтэ 125 сылын уонна Саха
ÀССР 100 сылын чиэЇигэр ÀЛРОСÀ хам�
паанньа ўбўн суотугар Ўўнэр кєлўєнэ пуонда�
та тутар. Ўс мэндиэмэннээх, 5 тыЇыынчат�
тан тахса кв.м. иэннээх дьиэ � оройуоμμа
дэμμэ кєстєр тутуу. 2020 сыл муус устарыгар
агент � "РДР Групп" ХЭУо уонна СЄ Ўўнэр
кєлўєнэ тус сыаллаах пуондатын икки арды�
гар уопсайа 422 мєлўйўєн солкуобай суумаіа
агентскай дуогабар тўЇэрсиллибитэ. eder�
saas.ru 

"Билигин эбийиэк быЇа барыллаан 45%
бэлэм. Тас эркини, ис быыстары ууруу
ўлэтэ ыытылла турар. Салгын ыраастыыры
оμорорго дуогабар тўЇэрсилиннэ, ону сэр�
гэ эЇиил матырыйааллары сакаастыырга
ўлэ барар. 2021 сылга оμоЇуллар ўлэ кээмэ�
йигэр матырыйаал барыта � бетон блоктар,
муоста матырыйааллара атыылаЇылынны�
лар, тимир конструкциялар оμоЇуллаллар.
ЭЇиил ис уонна тас єттўн тупсарыы, сылаа�
Їы киллэрии, канализация, уу ситимин
тардыы, салгыны ыраастыыры олордуу
олунньуттан саіаланыахтара", � диэн бэдэ�
рээттэЇэр тэрилтэ бэрэстэбиитэлэ � "РФÀ�
Инвест" ИФК ÀУо генеральнай дириэктэ�
рэ Семен Софронов иЇитиннэрдэ. 

Эбийиэк уопсай иэнэ � 5692 кв. м., ман�
на 400 миэстэлээх к р  ччўлэр саалалара,
кыраайы ўєрэтэр мусуой, ЗÀГС отдела,
хартыына галереята уонна бибилэтиэкэ
баар буолуохтара. Култуура уонна духуобу�
най сайдыы дыбарыаЇа 2022 сыл ахсын�
ньытыгар ўлэіэ киллэриллэрэ былаанна�
нар. "Нам улууЇун нэЇилиэнньэтин кыта�
ры кєрсўЇўўгэ оройуоμμа култуура суолта�
лаах саμа эбийиэк наадатын туЇунан єрєс�
пўўбўлўкэ Ил Дарханыгар этии киллэрбит�
тэрэ. Ил Дархан сорудаіынан эбийиэк
Ўўнэр кєлўєнэ тус сыаллаах пуондатын бы�

рагырааматыгар киллэриллибитэ. 
Эбийиэк 2020 сылтан тутуллар, 2022

сылга, оруобуна Максим Àммосов ўбўлўє�
йўгэр туттарар былааннаахпыт. ЎбўлээЇин
ÀЛРОСÀ ўбўттэн толору кєрўлўннэ. Эби�
йиэк ўксэ бэлэм, эЇиилгигэ тупсарыы ўлэ�
лэрэ хаалаллар. БиЇиги эбийиэк кэмигэр
ўлэіэ киириэіэр - эрэллээхпит.  Саμа ту�
туу архитектурата уустук оμоЇуулаах, бан�
кеттыыр саалата ураЇа быЇыылаах, быра�
йыак дизайн�бырайыагын быЇыытынан
национальнай стиллээх буолуоіа", � диэн
СЄ Ўўнэр кєлўєнэ тус сыаллаах пуондатын
"КємєлєЇўў" бырагыраама управлениетын
начаалынньыгын солбуйааччы Àлексей
Ефремов эттэ. 

Саμа эбийиэк 1956 сылтан Нам сэлиэн�
ньэтигэр ўлэлиир Норуот айымньытын
эргэ дьиэтин, бибилэтиэкэни уонна мусуо�
йу солбуйуоіа. Норуот айымньытын дьиэ�
тин салайааччыта Николай Жирков этэри�
нэн, Нам сэлиэнньэтин нэЇилиэнньэтэ эл�
бии турар уонна кэнсиэртэри, араас туруо�
руулары кєрўєн баіалаах дьону барыларын
биир кыра саалаіа батарар ыарахан этэ, му�
μутаан сўўскэ тиийбэт киЇи эрэ киирэрэ.
Оттон Култуура уонна духуобунай сайдыы
дыбарыаЇа аЇылыннаіына, 400�чэ киЇи
батар кыахтаныа. 

"Дьиэбит олус эргэ, 1956 сыллаахха ту�
туллубута, ўлэлииргэ кыараіас. БиЇиги
дьэ, кэмниэ кэнэіэс саμа дыбарыас тутул�
ларыттан олус ўєрэбит. ÀЛРОСÀ биЇигини
єйєєбўтўгэр, эбийиэги ўбўлээбитигэр мах�
таныахпытын баіарабыт. Єр сылларга ыра
санаа оμостубут баіабыт эЇиил туолуоіа",

� диэн Жирков астына бэлиэтээтэ. 
Нам улууЇун баЇылыга Юрий Слепцов

эппитинэн, ÀЛРОСÀ ўбўнэн кыттыыты�
нан Култуура уонна духуобунай сайдыы
дыбарыаЇын тутуу Нам улууЇун олохтоох�
торун єр сыллаах баіа санааларын туолуу�
тунан буолар. "Култуура саμа дыбарыаЇа
национальнай култуура улахан комплек�
сын киининэн буолуоіа. Манна кэккэлэЇэ
саха уЇулуччулаах бэйиэтэ Илья Виноку�
ров�Чаіыліан мусуойа, саха национальнай
архитектурата стиллээх дьиэлэр, Максим
Àммосов аатынан болуоссат баар буолуох�
тара", � диэн Юрий Слепцов кэпсээтэ. 

Билигин СЄ Ўўнэр кєлўєнэ тус сыал�
лаах пуондата ÀЛРОСÀ ўбўнэн социальнай
суолталаах 4 эбийиэги Нам, Уус Àлдан,
ЎєЇээ Халыма улуустарыгар уонна Дьо�
куускайга тутар. "БиЇиги ÀЛРОСÀ ўбў�
лээн, билигин Уус Àлдан улууЇун Бороіон
сэлиэнньэтигэр Култуура киинин тутабыт.
Култуура уонна духуобунай сайдыы дыба�
рыаЇын Нам улууЇун Нам сэлиэнньэтигэр
тута сылдьабыт. ЎєЇээ Халыма улууЇун
Зырянкатыгар култуура�успуорт комплек�
са дьэндэйэр. Оттон Дьокуускайга Ўўнэр
кєлўєнэ пааркатын тутууну саіалаатыбыт.
Бу � ÀЛРОСÀ салаатынан ыытыллар бєдєμ
эбийиэктэртэн биирдэстэрэ", � диэн СЄ
Ўўнэр кєлўєнэ тус сыаллаах пуондатын бэ�
рэстэбиитэлэ Àлексей Ефремов иЇитин�
нэрдэ. 

Зырянка бєЇўєлэгэр 2 475, 03 кв.м. уоп�
сай иэннээх, 2 мэндиэмэннээх култуура�
успуорт комплекса тутулла турар. Комп�
лекс 3 блоктаах: успуорт, кулууп уонна си�

тимниир блок. Онно успуорт саалата, 218
миэстэлээх тўрўбўўнэ, снаряднай, душтаах
уонна санузеллаах таμнар сир, тренажер�
физкултуура саалата бааллар. Оттон кулууп
блога 212 миэстэлээх кєрєр саалалаах, эст�
рада, артыыстар, кєстўўмнэргэ хостордоох,
холлардаах, ўлэЇиттэр ўлэлиир хостордоох.
Бороіон сэлиэнньэтигэр Василий Ники�
форов�Кўлўмнўўр аатынан Култуура кии�
нин тутуу бўтэЇик тўЇўмэіэр тиийдэ. Ўс
мэндиэмэннээх, 3 880 кв.м. уопсай иэн�
нээх дьиэіэ бибилэтиэкэ, оіолорго уонна
улахан дьоμμо электроннай саалалар, кии�
нэ хранилищета, 320 миэстэлээх актовай
саала, буфет ўлэлиэхтэрэ. 

Эбийиэк 2022 сылга, Саха сирин но�
руоттарын спортивнай оонньууларын ин�
нинэ бўтэрэ былааннанар. Пуонда быйыл
єрєспўўбўлўкэ страгетическай эбийиэгин �
Ўўнэр кєлўєнэ пааркатын олоххо киллэ�
риини саіалаата. Куорат олохтоохторо куо�
рат киинигэр сылы быЇа сынньанар улахан
эбийиэктэрин ўлэіэ 2025 сылга киллэрии
сабаіаланар. Манна оіолор бырайыак�
тыыр ўлэ, сыыппара технологияларын, ур�
баан уонна soft skills ўєрўйэхтэрин билиэх�
тэрэ. Паарка киЇи сайдар оскуолатынан
буолуоіа, ўєрэх кластердарыгар араас дьа�
Їаллар уонна дьарыктар тэриллиэхтэрэ. 

СЄ Ўўнэр кєлўєнэ тус сыаллаах пуон�
датын кытта бииргэ ўлэлээЇин � ÀЛРОСÀ
аЇымал ўлэтигэр биир саамай киэμ хабаан�
наах хайысха. ÀЛРОСÀ 2011 сылтан пуонда
социальнай соруктары быЇаарарыгар 7,176
миллиард солкуобайы биэрдэ. 2012�2020
сылларга ÀЛРОСÀ ўбўн суотугар 39 эби�
йиэк, ол иЇигэр ўєрэх � 8, успуорт � 10, кул�
туура уонна сайдыы 10 эбийиэгэ, 4 балыы�
Їа, 4 доруобуйаны чєлўгэр тўЇэрэр киин, 3
олорор дьиэ ўбўлэннэ.

ÀЛРОСÀ пресс�сулууспатын
суруйуутуттан тылбаас.

– Àлмаас бырамыысыланнаЇа –

ÀЛРОСÀ социальнай суолталаах
эбийиэктэри ўбўлээтэ

– Дьоіус урбаан эйгэтэ –

Ўлэтин кэμэтэн�сайыннаран иЇэр уус Уйбаан
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В настоящее время в Нюрбин�
ском районе проживает более 143
инвалидов по зрению. 15 октября
в районе стартовал месячник
"Белая трость", в рамках которого
прошли акции и мероприятия,
напоминающие обществу о су�
ществовании рядом людей с нару�
шениями зрения.

Месячник продлился до 15
ноября. Мероприятия прошли в
онлайн формате. Нюрбинской
районной библиотекой проведе�
ны: фотоконкурс "Тохтоо,кэрэ тў�
гэн!", в котором победителями
номинаций "КўЇўн � кэрэ кэм",
"КўЇўμμў киЇи кўлбўтўнэн", "Кў�
Їўμμў пикник", "КўЇўн уонна
мин" стали Ольга Маччаева,
Àйыллана Степанова, Дмитрий
Àрхипов и Николай Санников.
Поощрительным призом отмечен
Степан Тихонов. Также через со�
циальную сеть проведены часы
информации "История Дня Белой
трости", "Незрячие герои худо�
жественных произведений", квиз
"С днем Комсомола, товарищи!"

В республиканском онлайн
конкурсе чтецов "Егоровские чте�
ния�2021" и "Àкадемии детства.
Радиоволны РБС" приняли учас�
тие ученица 2 класса НСОШ № 2
Маша Куприянова и ученик 3
класса с.Кангалассы Виталий
Иванов.

В районном конкурсе осенних
салатов победителями стали
À.Ксенофонтова, Е.Лазарева и
Э.Васильева. В республиканском
конкурсе "Музыкальная дорожка"
приняли участие и стали облада�

телями спецноминаций Валерий
Платонов ("За любовь к Родине"),
Àйыллана Степанова ("За про�
никновенность в исполнении
песни").

В спортивных  мероприятиях
"Хабылык" в рамках декады 1
место заняла Э.Васильева, 2 место
� В.Тологурова, 3 место � С.Сте�
панова. 

Среди мужчин в соревновани�
ях по шашкам 1 место занял С.Н.
Тихонов, 2 место � Н.С.Санни�
ков.

В рамках декады проведена
разъяснительная беседа�акция
ОГИБДД ОМВД России по Нюр�
бинскому району и вручение све�
тоотражающих жилетов для пе�

шеходов с проблемами зрения.
Управляющей ОÀО ÀК “Àлмаз�
эргиэнбанк” Нюрбинского фили�
ала Гуляевой И.Г. проведена кон�
сультация и беседа о социальной
банковской карте "Карта жителя
Якутии", даны ответы на вопро�
сы. Специалисты ГКУ РС(Я)
Нюрбинское "УСЗН" и Центр за�
нятости населения Л.П.Àндреева
и Е.И.Корякина провели онлайн
консультацию в формате вопро�
сы�ответы. 

Члены ВОС участвовали в он�
лайн�вебинаре "Мы�вместе", про�
водимой республиканской биб�
лиотекой  для слепых для роди�
телей детей с ОВЗ по зрению: ме�
дико�социальная реабилитация,
психолого�педагогическая под�
держка, коррекция и компенса�
ция нарушений развития ребенка. 

В рамках месячника была ак�
ция на 50% скидку на стрижку
парикмахерской "Багира", бесп�
латная услуга городской бани.
Вот таким насыщенным темпом
прошла декада�акция “Белой
трости”.

Особенно приятно отметить,
что люди всегда готовы активно
участвовать в различных меро�
приятиях, проводимых библиоте�
кой. Хочется пожелать всем тако�
го оптимизма и доброты души,
сердечной радости, искренних
чувств и заботы близких, любви и
теплой погоды за окном!

ÀЛЕКСÀНДРÀ ПЕТРОВÀ,
библиотекарь Центральной

районной библиотеки.

Сэтинньи 26 кўнўгэр оскуолабытыгар
Саха сирин биллиилээх судаарыстыбаннай,
политическай, профсоюзнай диэйэтэлэ Сте�
пан Васильевич Васильев 125 сааЇыгар
анаммыт республиканскай научнай�педаго�
гическай конференция уонна педагогическай
ааіыылар буолан аастылар. Àраас оройуон�
нартан кыттыбыт оіолортон уонна учуутал�
лартан махтал тылларын истэн, тэрээЇин ўр�
дўк таЇымнаахтык ыытыллыбытыттан дуо�
Їуйан сылдьабыт.

ТэрээЇиммитигэр оройуоннааіы депу�
таттар Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ С.И.
Евсеев, улуустааіы дьаЇалта правовой уон�
на территориялары кытта ўлэлиир управле�
ние салайааччыта Петрова Н.С., К.Д. Ут�
кин аатын сўгэр норуоттар доіордоЇуула�
рын музейын дириэктэрэ Туманова À.À.,
Ньурбатааіы ўєрэіирии управлениетын
начальнигын I солбуйааччыта Федоров
Д.À., учууталлар идэлээх сойуустарын оро�
йуоннааіы кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Та�
юрскай М.Ю., ўєрэіирии управлениетын
эппиэтинэстээх исписэлиистэрэ уонна ку�
йаар ситимин нєμўє С.Н. Донской�II
аатынан Ўєрэіи сайыннарар уонна идэни
ўрдэтэр ўнўстўтўўт сўрўннўўр ўлэЇиттэрэ
кытыннылар.

Ўєрўўлээх чааЇын "Уол оіо хотойо Эн
этиμ, Уол оіо чорууна Эн этиμ" диэн Сте�
пан Васильевка анаммыт ырыанан (В. Ксе�
нофонтов тыла, П. Петров мелодията) эр
дьоннорбут, уолаттарбыт астылар. Эр бэр�
дэрэ сахалыы таμастаах дьоЇун�мааны кє�
рўμнэрэ, ырыа ис киирбэх тыллара, Сте�
пан Васильев уобараЇын аЇар ырыа мело�
дията тэрээЇиммитигэр бастааμμыттан
сєптєєх тыыны биэрбитэ. Салгыы Степан
Васильев чаіылхай олоіо, кини ўтўє дьыа�
лата, мааны майгыта холобур буолар,
ўєрэххэ, ўлэіэ ўрдўк ситиЇиилэрдээх ўєрэ�
нээччилэрбитигэр аналлаах "СитиЇии ис�
тиэндэтин" ўєрўўлээх аЇыллыыта буолта.
Онтон 190 кыттааччы бэйэлэрин ўлэлэрин
уопутун кэпсии, бырайыактарын кємўскўў
секцияларынан таріаспыттара.

"Развитие педагогического потенциала�
как фактор обновления качества образова�
ния" диэн ааттаах педагогическай ааіыы�
ларга куйаар ситимин нєμўє холбононнор
барыта 74 педагог Ньурба, Сунтаар, Кэбээ�
йи, Томпо, Уус�Àлдан уо.д.а оройуоннар�
тан кытыннылар. БиЇиги оскуолабытыттан
кыттыбыт учууталлар ситиЇиилээх буоллу�
лар. Ол курдук "Эффективные технологии
подготовки обучения к ЕГЭ, ОГЭ" секци�
яіа биология учуутала Яковлева Евдокия
Ивановна � 1 м., история уонна общество�
знание учуутала Маччасынова Маргарита
Васильевна � 2 м., "Àктивизация познава�
тельной деятельности обучающихся на
уроках посредством применения ЦОС"
секцияіа алын сўЇўєх кылааЇын учуутала
Григорьева Дария Васильевна � 3 м, "Ду�

ховно�нравственное воспитание на уроках
и во внеурочной деятельности: опыт и
перспективы" секцияіа тєрўт култуура
учуутала, дириэктэри солбуйааччы Осипов
Евгений Федотович � 3 м., "Учитель! Перед
именем твоим позволь смиренно прекло�
нить колени…" � география учуутала Ива�
нова Наталья Ксенофонтовна � 3 м., "Сис�
темно�деятельностный подход в организа�
ции современного урока (ФГОС)" � мате�
матика учуутала Петрова Варвара Àлексе�
евна 3 м. ылан ўєрўўлэрэ ўксээтэ.

Оіолорго аналлаах НПК�іа барыта 116
ўєрэнээччи уонча араас оройуонтан кыт�
тыыны ыллылар. Оскуолабыт оіолоро
эмиэ кыайыылаахтар истэригэр киирди�
лэр. 11 кылаас ўєрэнээччитэ Григорьева
Яна икки секцияіа ("Экономика и соци�
альные науки", "Золотодобывающая про�
мышленность Якутии") кыттан 1�кы уонна
2�с миэстэлэргэ тигистэ. Петрова Яна, 11
"б" кылаас, "Выдающиеся люди Нюрбинс�
кого района" секцияіа � 1�кы миэстэ, Àн�
дреева Àлина "Филология" секциятыгар �
3�с миэстэ, Васильев Сайаан "Краеведени�
еіа" � 3�с миэстэ, Лазарева Даяна, 9 "б" кы�
лаас, "Выдающиеся люди Нюрбинского ра�
йона" секцияіа 2�с миэстэ буоллулар.

Тўмўк чааспытын тэрээЇин кыайыы�
лаахтарын ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга бэ�
лиэтээЇин, алын сўЇўєх 3 "в" (кылаас сала�
йааччыта Àнтонова À.À.) уонна 4 "в" (кы�
лаас салайааччыта Семянова Н.À.) кылаас
уолаттарын эіэрдэлэрэ тўмўктээтэ. Кыа�
йыылаахтар ситиЇиилэрин туоЇулуур гра�
моталарыттан, сыаналаах бириистэриттэн
ўєрдўлэр�кєттўлэр. Оіолор ис сўрэхтэрит�
тэн уобарастарыгар киирэн туран олус ўчў�
гэйдик хоЇооннорун аахпыттара кыттаач�
чылары барыларын долгутта, ўєртэ.

Педагогическай ааіыылар уонна НПК
туЇунан санаалартан: "Ньурба бастакы ос�
куолатыгар Кэбээйи улууЇун аатыттан
баріа махталбытын тиэрдэбит! НПК олус
бэркэ ааста", "Педчтения прошли на вы�
соком уровне. Получился замечательный
обмен опытом", "Спасибо всем организа�
торам за организацию НПК! Было здорово,
интересно!!! Классно!!!" уо.д.а. 

Степан Васильев тєрєєбўтэ 125 сааЇы�
гар анаан тэриллибит ааіыылары уонна
конференцияны тэрийэргэ кўўс�кємє
буолбут С.Н. Донской�II аатынан Ўєрэіи
сайыннарар уонна идэни ўрдэтэр инсти�
тутка (дириэктэр Павлов Н.М.), Ньурба
оройуонун дьаЇалтатыгар (баЇылык Инно�
кентьев À.М.), оройуоннааіы депутаттар
Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлигэр Евсеев
С.И., К.Д. Уткин аатынан Норуоттар до�
іордоЇууларын музейыгар (дириэктэр Ту�
манова À.À.), оройуоннааіы ўєрэіирии са�
лаатыгар (сал. Àргунова À.П.) махталбы�
тын тиэрдэбит.

ЛОСОТОВÀ О.В.,
оскуола музейын салайааччыта.

Народные депутаты республики Àнтони�
на Григорьева и Мария Христофорова 29 но�
ября 2021 года приняли участие в торжест�
венном мероприятии, посвященном 100�ле�
тию со дня рождения известного научного де�
ятеля, внесшего весомый вклад в становле�
ние и развитие якутской фольклористики,
выдающегося ученого�фольклориста, докто�
ра филологических наук, заслуженного вете�
рана Сибирского отделения ÀН СССР, дей�
ствительного члена Международной тюркс�
кой академии Николая Емельянова. Участие
приняли исследователи и пропагандисты
якутского фольклора, героического эпоса
Олонхо, педагогический коллектив, гимна�
зисты, а также земляки Н.В. Емельянова из
Нюрбинского улуса.

В приветственном слове заместитель
Председателя Государственного Собрания
(Ил Тўмэн) Àнтонина Григорьева отметила
огромный, неоценимый вклад Николая
Емельянова в дело изучения фольклора
народа саха.

"Доктор филологических наук, заслу�
женный ветеран Сибирского отделения ÀН
СССР, действительный член Международ�
ной тюркской академии, продолжатель
научных традиций Г.У. Эргиса, Николай
Емельянов является одним из тех ученых�
исследователей, благодаря трудам которых,
сегодня якутский героический эпос Олон�
хо признан всемирной организацией
ЮНЕСКО шедевром нематериального
наследия человечества. Он по собственно�
му желанию собирал и записывал фоль�
клор народов Якутии. Результатом его тру�
дов является многотомник "Якутские на�
родные песни", вышедший в 1970 году.
Емельянов � автор более 80 статей, книг,
монографий", � рассказала Àнтонина Гри�
горьева. 

Вице�спикер парламента Якутии вру�
чила памятные сувениры главе Жарханско�
го наслега Павлу Àлександрову и дирек�
тору Центра народного творчества им. Д.С.
Жирковой МО “Жарханский наслег” Ев�
докии Àланаевой.

С началом декады Олонхо, в рамках ко�
торой на территории республики заплани�
ровано большого количества мероприятий,
поздравила собравшихся народный депутат
республики Мария Христофорова. Она от�
метила деятельность коллектива Жарханс�
кого кукольного театра, который не имеет
аналогов в республике. Мария Николаевна
выразила особые слова благодарности ру�
ководителю центра Евдокии Àланаевой за
поддержку их работы, и пожелала коллек�
тиву народного театра кукол им. Х.И. Хар�
тасовой�Терентьевой успехов, творческого

и профессионального развития, а также
достичь признания на международном
уровне.

С докладом о профессиональной дея�
тельности Николая Емельянова выступил
глава Нюрбинского улуса Àлексей Инно�
кентьев. Он передал горячие слова привет�
ствия от имени земляков Н.В. Емельянова,
поблагодарил педагогический коллектив,
народного депутата республики Àнтонину
Григорьеву за организацию юбилейного
мероприятия и отметил символичность
проведения праздника в национальной
гимназии "Àйыы кыЇата", как связи поко�
лений. Глава Нюрбинского района под�
черкнул, что современники должны сохра�
нить и распространить труды Николая
Емельянова потомкам.

Президент Àссоциации Олонхо Февро�
нья Шишигина в своем выступлении со�
общила, что 2021 год стал успешным для
жителей Нюрбинского улуса. Благодаря ог�
ромной работе, проведенной муниципали�
тетом по сохранению и распространению
якутского фольклора, по итогам года но�
минацией "Лучший исполнитель Олонхо"
награжден Василий Иванов�Чиллэ Басы�
лай из с. Таркаайы Нюрбинского улуса.
Премия Национального организационного
комитета РС (Я) по подготовке и проведе�
нию второго Десятилетия Олонхо при Гла�
ве РС (Я) за 2021 год в номинации "Лучший
исполнитель эпоса" присуждена Тамаре
Федоровой, Нюрбинский улус. Для сохра�
нения якутского языка необходимо под�
держать и профинансировать госпрограм�
му по развитию Олонхо, а также создать
такие программы поддержки в районах
республики, обратилась она к парламента�
риям.

Гостей торжественного мероприятия
поздравили старший научный сотрудник
Института гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов СО РÀН
Федерального исследовательского центра
"ЯНЦ СО РÀН", кандидат филологических
наук Светлана Мухоплева, профессор ка�
федры культурологии СВФУ им. М. К.
Àммосова, кандидат педагогических наук
Галина Попова�Санаайа, директор нацио�
нальной гимназии "Àйыы кыЇата" Лидия
Шамаева, руководитель Департамента
культуры Нюрбинского района Розалия
Тихонова, глава Жарханского наслега Па�
вел Àлександров.

Торжественное мероприятие, заверши�
лось постановкой спектакля�олонхо Жар�
ханского кукольного театра "Кыыс Дьуу�
райа бухатыыр".

Пресс�служба Ил Тўмэна.

– Степан Васильев тєрєєбўтэ 125 сылыгар –

Ўрдўк таЇымнаахтык ыытылынна
– К 100�летие ЯÀССР –

В Якутске отметили 100�летие
выдающегося учёного�фольклориста

Н.В. Емельянова

– Социальная защита –

Декада “Белой трости”
15 октября  во всем мире отмечается как День Белой трости. Белая трость стала не только

вспомогательным приспособлением при самостоятельном ориентировании в пространстве,
а атрибутом слепых и слепоты.  России с 1987 года  традиционно с 15 октября по 15 ноября

проводится месячник Белой трости и является одним из путей решения проблем равного
участия инвалидов по зрению во всех аспектах жизни общества.
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ИдэЇэттэн сиэттэрэн

ИдэЇэттэн этэсыата,
ИЇэўєЇэ эрэ буолбатах 
Ити дьєрєгєр муостара
Иккиэннэрэ абыраллаах.

Муос эмэкэ диэннэрин
Мин да эмпитим сєбўн.
Муостан буорах иЇитин
Музейга булуоμ бўгўн.

Быт тарааіа барахсан
Баспытыгар хатаастан,

Бычыгырас тиистэрэ
Баттахпытын бигиирэ.

Муостан тимэх аалан
Мин ўєрдэрим эбэбин, 
Муос ытык чочуйан
Манньытарым Ийэбин.

Ытык хараіын аахпакка
Ытаабыта ўЇў абааЇы 
Ымыы буоллаіа салпакка
Ылгын малым кўн аайы.

Ытыкмааны ыал ийэтэ, 
Ылыаμ бэлэх ытыкпын 

Ытыстаргын чэрдитэ
Ыллыыыллыы ытыйыаμ.

ИдэЇэттэн сиэттэрэн
Элбэіи да санаатым,
Илбээнхолбоон тылы тиЇэн 
Эмиэ сэмээр ыллаатым.

Былыргы киЇи тугу да
Бырахпат этэ мээнэіэ...
Буолара сылгы хараіа
Бэртээхэй эмп  ўлўйбўккэ.

Бэл диэтэр, сўєЇў хабаіа
Биллэр туЇаіа турара,

Манчаары оннук саппыйаіа
Мэμэ буордаах сырыттаіа ...

КиЇи бэрдэ, саха саарына
Куругар иилиниэх кэриμнээх 
Кыыннаах быЇахха куруук да
Кутурук тириитэ баіалаах.

ИдэЇэтэ суох кур бэйэм
Иэйэн єбўгэм ўгэЇин
Эридьиэстии аіынным
Элбэх хаары киэр илгэн ...

Евдокия ТИМОФЕЕВÀ,
1982 с., Àмма.

1971 сыллаахха, биэс уон сыл
анараа єттўгэр айар талааннаахта�
ры сомоіолуур "Ньурба уоттара"
тўмсўў бастакы хардыытын саіа�
лаабыта. Оччолорго биллиилээх
суруналыыс, СЄ култууратын
ўтўєлээх ўлэЇитэ, Ньурба улууЇун
бочуоттаах гражданина, Саха си�
рин суруналыыстарын СоюЇун
бириэмийэтин икки тєгўллээх ла�
уреата Семён Петрович  Гарильев
салайааччылаах "Коммунизм суо�
ла" хаЇыакка С.П.Федотов,  Н.В.
Àнтонов, П.Я.Прокопьев�Чуу�
каар, Ф.Г.Петрова, К.Д.Василье�
ва, "Норуоттар доіордоЇуулара"
тўмэлтэн К.Д.Уткин�НўЇўлгэн,
И.Е. Иванов�ОроЇуунускай, Н.Г.
Петров�Буруулгун Ньурба лите�
ратурнай сайдыытыгар сўμкэн
кылааты уурбуттара. Ол саіана
эдэр бэйиэттэр хоЇоонноро,
айымньылара хаЇыакка анал сы�
Їыарыы быЇыытынан тахсара.
Єрєспўўбўлўкэ ааттаах�суоллаах
суруйааччыларын ыμыран бэйиэ�
зийэ, литература кўннэрин,
"Ньурба кємўс кўЇўнэ" тэрээЇин�
нэрэ дьыл баччатыгар диэри тэри�
йэн ыыталлар.

Ньурбаіа литературнай сай�
дыыны тэрийбит уонна акылааты
уурбут киЇинэн ССРС Суруна�
лыыстарын СоюЇун чилиэнэ,
поэт Николай Чуор�Николай
Иванович Харитонов буолар. Бў�
гўμμў ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ Ни�
колай Чуор кэргэнэ Зоя Ильи�
нична Потапова куйаар ситим
нєμўє анаан: "Тўмсўў тэриллии�
тигэр кўўс�кємє, єйєбўл буолбут
оччотооіу улуус хаЇыатын редак�
тора Семён Петрович Гаврильев,
"Кыым" хаЇыат уопсастыбаннай
кэрэспэдьиэнэ Степан Прокопье�
вич Федотов, Àрассыыйа култуу�
ратын ўтўєлээх ўлэЇитэ Ксено�
фонт Дмитриевич Уткин�НўЇўл�
гэн тўмсўўнў салайсан, кєіўлэЇэн
ўлэлээбиттэрэ. Литературнай
тўмсўўгэ араас идэлээх,  саастаах
дьон мустан, биир интэриэстээх
айар талааннаах буоланнар, бэйэ�
бэйэлэригэр кємєлєсўЇэн, санаа�
ларын атастаЇан кэрэ айымньы�
лар ўєскээн тахсаллара",  � диэн
ахтан�санаан ааста. 

90�с сылларга СЄ Суруйаач�
чыларын СоюЇун чилиэнэ, Ньур�
ба улууЇун бочуоттаах олохтооіо,
бэйэтиэссэ Клара Дмитриевна
Васильева, Àрассыыйа суруна�

лыыстарын СойууЇун чилиэнэ
Екатерина Васильевна  Àндреева
"Ньурба уоттара" ўлэтин сўрўн�
нўўллэрэ. Бастакы хомуурунньугу
бэлэмнээн 1991 сыллаахха  Бўлўў
типографиятыгар таЇаартаран
ўйэтитэллэр. Ньурба улууЇун нэ�
Їилиэктэриттэн Àнтоновкатааіы
"КыраЇа" тўмсўў  таЇаарыылаах�
тык ўлэлээбитэ биллэр. 

2007 сыллаахха Ньурба оро�
йуонун култуураіа уонна норуот
айымньытыгар управлениетын
начальнига Л.Р.Степанова "Ньур�
ба уоттара" литературнай тўмсўў
ўлэтин сєргўтэн саіалыыр. Сала�
йааччынан Евдокия  Ивановна
Моякунованы�Кучуну аныыллар.
Е.П.Улинова салайааччы солбу�
йааччытынан, Ф.Г.Петрова, Саха
Суруйааччыларын СоюЇун чи�
лиэнэ À.À.Дмитриев, Àрассыыйа
суруналыыстарын СоюЇун чи�
лиэнэ, фотограф, кыраайы ўєрэ�
тээччи Р.И.Угапьева, В.Д.Федо�
това, СЄ Доруобуйатын харыста�
былын туйгуна, Àрассыыйа суру�
налыыстарын СоюЇун чилиэнэ
Ольга Софронова�СуЇум ак�
тыыпка чилиэннэринэн  киирэл�
лэр. Кэнники сылларга "Ньурба
уоттарын" тўмсўўтўн Е.И.Мояку�
нова, Д.Н. Понамарёв, Т.И. Ни�
колаева салайан ўлэлэтэн кэлли�
лэр. Àйымньыларын  сурукка ти�
Їэн сурунаал, кинигэ таЇааран
ўйэтитэллэр.

Хамсык кэмигэр айымньы�
лаах ўлэ саліанан, тэтимин быс�
пакка иннин диэки хардыылыыр.
НэЇилиэктэртэн Дьиикимдэттэн
Луиза Àкимовна Канаева  бэйиэт
Степан Федотовка анаан кинигэ
хомуйан�таμан таЇааттарар. Та�
лааннаахтары тўмэр бибилэтиэ�
кэр В.П.Àммосова салайааччы�
лаах Маалыкайдааіы "Àартык",
сынньалаμμа олорор À.К.Григо�
рьева, В.В.Егорова, Маардааіы
"Ыллык" (салайааччы Еттянова
Д.À.), "Иэйии" (сал.À.Григорьева
уонна В.À.Егорова), Хорула айар
кутттаахтарын (сал.Àндросова
Л.И.) тўмсўўлэрин бэлиэтиир то�
іоостоох. Кэлиμμи сылларга
тўмсўўттэн Ньурба cуруйааччыла�
рын ахсаанын Д.Н.Понамарёв,
О.В.Софронова хаμаттылар.

Ўбўлўєйдээх сылга анаан
"Ньурба уоттара" тўмсўў актыыба
уонна Àнна Витальевна Багмет
дириэктэрдээх Ньурбатааіы

кииннэммит бибилэтиэкэ сити�
мин ўлэЇиттэрэ М.Р.Ноева, Р.П.
Васильева, И.И.Павлова,  Àммат�
тан биир дойдулаахпыт, суруна�
лыыс, бэйиэт Е.И.Тимофеева,
тўмсўў тумус киЇитэ В.Д.Федото�
ва "Ньурба уоттара 50 сыла 1971�
2021" диэн кинигэ бэлэмнээн та�
Їаардылар.

Бу кинигэ тўмсўў салайааччы�
та Д.Н.Понамарев бырайыагынан
оμоЇулунна. Кинигэіэ тўмсўў  50
сыллаах устуоруйатын  кэпсэнэ�
рин сэргэ, 200�тэн тахса  талаан�
наах дьоммут айымньылара тўмў�
лўннэ.

2017 сылтан кўн бўгўμμэ диэ�
ри Розалия Михайловна Тихоно�
ва салайааччылаах култуура Де�
партаменын иЇинэн уопсасты�
баннай тўмсўў ўлэлиир, айар�
тутар. Ўбўлўєйдээх тэрээЇиμμэ
"Ньурба уоттара" тўмсўў  чилиэн�
нэрэ наіарааданан бэлиэтэнни�
лэр.

Улуус дьаЇалтатын  персоналы
кытары ўлэіэ управлениетын
салайааччыта Ольга Ивановна
Àлексеева улуус баЇылыгын À.М.
Иннокентьев аатыттан ўбўлўєй�
дээх сылларынан эіэрдэлээн ту�
ран, СЄ Ил Тўмэн Судаарысты�
баннай Мунньаіын  аатыттан
Махтал суругу "Ньурба уоттара"
тўмсўў салайааччыларыгар Е.И.
Моякуноваіа, Саха сирин суру�
йааччыларын сойууЇун чилиэни�
гэр Д.Н.Пономарёвка уонна Л.À.
Канаеваіа, тўмсўў бэтэрээнэ Ф.Г.
Петроваіа  туттартаата. Маны та�
Їынан, “Улуус социальнай�эко�
номическай сайдыытыгар кылаа�
тын иЇин" бэлиэни Евдокия Ива�
новнаіа туттарда.

Саха норуодунай бэйиэтэ
Иван Васильевич Мигалкин сала�
йар СЄ Суруйааччыларын Сойуу�
Їун Махтал суругунан Дьииким�
дэттэн С.Н.Павлова, Чаппандат�
тан Т.Д.Сидорова, Ньурба куо�
раттан суруйааччы О.В Софро�
нова�СуЇум наіараадаланнылар.
"Норуот уус�уран айымньытын
сайыннарыыга кылааттарын
иЇин" бэлиэни В.Д.Федотова, СЄ
Суруйааччыларын СойууЇун чи�
лиэнэ À.À.Дмитриев туттулар.

"Ньурба куорат" МТ баЇылыгын
солбуйааччы М.К.Куличкина
"Ньурба куорат социальнай�эко�
номическай сайдыытыгар кылаа�
тын иЇин" бэлиэни Евдокия Ива�
новнаіа туттарда, Ньурбатааіы
кєЇє сылдьар драматическай ты�
йаатыр аатыттан М.Е.Семёнова,
артыыстар Б.И.Борисов, Л.À.Ва�
сильева, "Норуоттар доіордоЇуу�
лара" тўмэлтэн Л.В.Никитина
эіэрдэ тыл эттилэр.

Ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ "Àйар"
кинигэ кыЇатын ген.дириэктэрэ
Àвгуст Васильевич Егоров, СЄ
култууратын туйгуна, саха бэйэ�
тиэссэтэ Наталья Михалева�Са�
йа, бэйиэттэр À.Шадринова�
СуоЇааны, С.Гольдерова�Саргы
Куо, И.Àфанасьев�Àлмаас, Е.И.
Тимофеева куйаар ситимин нє�
μўє эіэрдэлэрин тиэртилэр. СЄ
култууратын ўтўєлээх ўлэЇитэ,
Àрассыыйа суруналыыстарын
СоюЇун чилиэнэ,  "Àйар" кинигэ
кыЇатын  кылаабынай  редактора
Валерий Николаевич Луковцев
Саха сирин улуустарыгар уЇун
кэмμэ утумнаахтык ўлэлээбит ли�
тературнай тўмсўўлэр олус элбэіэ
суохтарын бэлиэтээн эттэ. "Ньур�
ба уоттара" тўмсўў Суруйааччылар
Союзтарын чилиэннэрин ўўннэ�
рэн таЇаарыылара ўтўє холобур
буолар" � диэн туран, саμа тахсан
эрэр эдэр суруйааччылары бэйэ�
лэригэр сыЇыаран айар дьоіур�
дарын сайыннаралларыгар, оіо�
лорго ааіыы тапталын иμэрэллэ�
ригэр баіа санаатын ўллэЇиннэ.

Тўмўккэ "Ньурба уоттара"
тўмсўўттэн Евдокия Ивановна
Моякунова сытыы, сыыдам бє�
рўєлээх доіотторугар анаан эіэр�
дэ тыл эттэ. Ырыа�хоЇоон тўєл�
бэтин ўлэтэ сайдан иЇэригэр баіа
санаатын тиэртэ.   

Бу кўн Т.Шестаков�Чоххуруос
"Эдэр саас сўўрўктээх тыллара
Эргиччи эймэнэ сўрэхпэр кутул�
лар", В.Николаев�Бэтиэхэлээх
Битээлий "ХоЇооммун бар дьом�
мор аныыбын", "Саха киэн туттар
дьоно" сиэрийэіэ тахсыбыт Н.Т.
Степанов, "Ньурба уоттарын ку�
таата єрўў кўєдьўйдўн" ўбўлўєйгэ
тахсыбыт кинигэ нєμўє санаа

атастаЇыыта, тєгўрўк остуоллар
ыытылыннылар.

"Ырыа куттаах хоЇоонньуттар"
"Кыталык" КД бэлэмнээбит эіэр�
дэ кэнсиэринэн тўмўктэннэ.

"Кыталык" к/д фойетыгар
"Ньурба уоттара" тўмсўў 50 сыл�
лаах ўбўлўєйўгэр анаан сўдў баай
ис хоЇоонноох быыстапка турда.
Саха биллиилээх фольклориЇы�
гар, кыраайы ўєрэтээччитигэр,
Чаппандатааіы литературнай�
фольклорнай музейы тєрўттээбит
Николай Тарасович Степановка,
саха суруйааччыта, тылбаасчыта
Прокопий Яковлевич Проко�
пьевка�Чуукаарга, Ньурба киин,
Дьиикимдэ, Маалыкай  бибилэ�
тиэкэлэрин, Л.À.Канаева  тус
фондаларыттан, "Ньурба уотта�
рын" араас кэмнээіи хаартыска�
ларынан, тўмсўў чилиэннэрин
кинигэлэринэн быыстапкалар,
Кўндээдэттэн Саха Суруйааччы�
ларын СоюЇун чилиэнигэр, кы�
раайы ўєрэтээччитигэр Àхмед
Àндреевич Дмитриевкэ анаан
анал биэриилэрэ, нэЇилиэктэр�
тэн, атын улуустартан ахтыы
эіэрдэлэр телевизорга кєстє ту�
руулара дьон боліомтотун тарта.

"Ньурба уоттарыгар" аналлаах
тэрээЇини À.В. Багмет салайар
улуустааіы кииннэммит биби�
лэтиэкэтэ ыытта. Бу кўн аіыйах
ахсааннаах буолан мустуулаах
тэрээЇини куйаар ситимин нєμўє
Сахабы сирин ўрдўнэн сўўЇўнэн
ахсааннаах дьон быЇа эфиргэ
кєрдўлэр, кыттыстылар, астын�
нылар. Ўтўє кўн "Кыталык" к/д
бэлэмнээбит  кэрэ кэнсиэрдинэн,
Д.Пономарев, С.Стручкова
"Ньурба" ырыаларын сўрэхтээЇи�
нинэн тўмўктэннэ.

"Ньурба уоттара" тўмсўў чи�
лиэннэрин айымньылара "Ньур�
ба" хаЇыатыгар мэлдьи кўўтўўлээх
ыалдьыт быЇыытынан кўн бўгў�
нўгэр диэри анал сыЇыарыыга
тахсан кэллэ. Кэлэр да єттўгэр
саμа ааттар, суруйааччылар ах�
сааннара хаμаан хаЇыаппыт си�
рэйигэр тахса туралларыгар баіа�
рабыт.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.
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––  ККууллттуууурраа  ––

"Ньурба уоттара" литературнай  тўмсўў 50 сыла бэлиэтэннэ
Сэтинньи 27 кўнўгэр Ньурба куоратыгар

"Ньурба уоттара" литературнай тўмсўў
50 сылын бэлиэтиир дьоро кўнэ ўўннэ.
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Быйылгыттан Дьокуускайга Àрктичес�
кай искусство уонна эпос киинин дьиэтин
тутуута бара турар. Бу 30 тыЇ. кв. м. иэн�
нээх сўўнэ улахан култуура уораіайыгар
култуура эйгэтин хас да тэрилтэтэ олох�
суйара былааннанар: Г.М.Кривошапко
аатынан Судаарыстыбаннай филармония,
Олоμхо тыйаатыра, П.À.Ойуунускай ааты�
нан Саха академическай тыйаатыра, быыс�
тапкалыыр былаЇааккалар уо.д.а. 

Ньурба улууЇун култууратын эйгэтигэр
ўлэлии�хамсыы сылдьар дьоммут Àрктичес�
кай искусство уонна эпос киинин дьиэтин
туЇунан бэйэлэрин санааларын ўлэстэллэр.

Ньурба улууЇун култуура департаменын
салайааччыта, Саха сирин дьахталларыт�
тан бастакы СЄ Àар Дархан этээччитэ
Розалия Михайловна Тихонова: "Мин икки
илиибинэн єрєспўўбўлўкэбит киин куо�

ратыгар Àрктическай искусство уонна
эпос киинин тутуутун єйўўбўн.
Эргичийэн ирэ�тоμо турар Ийэ сирбит
тутула бўтўннўў култуураттан саіаланар.
Култуура � киЇи айбыта�туппута барыта,
аны туран, култуура айар хабааннаах
буолан киЇини киЇилии киЇи оμорор. 

Култуура Àрктическай киинэ, баста�
тан туран, олоμхо уот уккуур тыллара
єлєн�єЇєн умуллан сўппэтин кэрэЇи�
лиир, утум�ситим саліаныытын эккэ
иμэриэ, ийэбит эмиийин ўўтўттэн илдьэ

кэлбит ўрдўк ўрўмэ тылбытын ўрўлўччў
ўєрдўтўє, ийэ илбис тылбытын иннигити�
гэр эргитэргэ тєЇўў кўўс буолуо, оЇуор�
даах оЇуокайбытынан барыбытын тўмўє,
тохтор тойук туоната буолан саха сайдар
ыллыгын кэμэтиэ, ырааіы ыралаан аар�
тыктары арыйыа. Биир сомоіо буоларга
суолбутун арыйыа, суолдьут сулус буолуо
диэн кэтэЇэбин, кўўтэбин, ыра санаа
оμостобун".

Ньурбатааіы Искусство оскуолатын

преподавателэ, СЄ култууратын туйгуна
Зинаида Егоровна Ильина: "Àрктическай
искусство уонна эпос киинэ биЇиги оіо�
лорбут сайдалларыгар улахан туЇалаах
буолуоіа. Àрктика диэн биЇиги аμардас
Саха сирин эрэ буолбакка, атын регион�
нар, дойду УЇук Илиμμи єттўгэр олорор
хоту норуоттар эмиэ киирэллэринэн би�
лэбит. 

Дьокуускайга баар култуура тэрилтэ�
лэрэ бэйэлэригэр сєптєєх дьиэтэ�уота
суох олороллорун билэбит. Култуура эйгэ�
тин элбэх тэрилтэтин биир дьиэіэ мун�
ньан ўлэлэтии � бу олус ўчўгэй идиэйэ.
Манна бўтўн Саха сирин култууратын
киинэ тўмўллўєіэ. Єрєспўўбўлўкэ но�
руоттарын талааннаах дьоно манна бэйэ�
лэрэ туЇунан айар�ўлэлиир былаЇаакка�
лаах буолуохтара". 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Мин 1930 с. бэс ыйыгар тєрєєбўппўн.
Тєрдўбўтўгэр уус киЇи баар ўЇў, МолуЇуок
диэн. Ол уола улахан Эμиэнтэй, атыннык
эттэххэ Уус Эμиэнтэйэ диэн баар эбит. Ол
кэнниттэн Куччугуй Эμиэнтэй тєрєєбўт.
Ол Эμиэнтэйтэн мин аіам Кєстєкўўн тє�
рўўр. Эμиэнтэйдэр бары уустар, ол иЇин
бары УуЇаптар диэн ааттаммыттар. Àіам
50�тан эрэ тахса саастааіар єлбўт. Улахан
уус киЇи эбит, тимиргэ да, маска да. Уус
Боллохтооіо диэн сиргэ єлбўтэ, дьиμнээх
бэйэтэ тєрєєбўт сиригэр. БиЇиги кыра
сылдьаммыт аіам єлбўтўн кэннэ кэлин он�
но олоро сылдьыбыппыт.

Онно тимири уЇаараллар эбит. Тимир
сааіа диэн хабах курдук эμин�араас кыыл�
га майгынныыр, эμин араас єμнєєх � ара�
іас, кўєх, килэбэчигэс таас курдуктар баал�
ларынан оонньуур этибит.

Тимиргэ ууЇа кыпсыыны, кыптыыйы,
анньыыны, ытарчаны, таіааны уо.д.а.
дьиэіэ�уокка туттуллар маллары оμорорго
биллэрэ. Улахан, модьу, тирии кырыйар
кыптыыйдары уонна тирии кыЇыйар кы�
Їыаіы, алаадьылыыр лаппаахыны, бурдук
хатарар, лэппиэскэ буЇарар хобордооіу
оμортуура ўЇў. Бурдук хатарар лииЇи, кє�
мўлўєк оЇоххо ўєЇэ ыйанары ыалларга
оμорон биэрэрэ.

Ўрўμ кємўЇўнэн ньуоска кутаттаабыта
баар этэ, ол гынан баран уулаах этилэр, ха�
рааран хаалаллара. Нуучча киэнэ хараарбат
дии. Олор сылдьыбыттарын фроμμа кємє�
іє диэн биэртэлээбиттэрэ. Былыргы дьада�
μы ыал онно эрэ наадыйбат этэ. Àрай, баай
ыаллар мунньуналлара буолуо.

КыЇыл кємўЇўнэн уЇанарыгар кємўЇў
кутар, аны санаатахха, ити маμан кир�
пииччэ буолар киэптээх эбит. Ньолбоіор
быЇыылаах, тутаахтаах � киэбин быЇыыта.
Ону УуЇап кэлин Иннокентьев Спиридон
Иннокентьевичкэ�Олохоіо биэрбитэ.
Ўрўμ кємўс улахан, орто, кыра ньуоска,
хамса, мундштук киэптэрин биэрэрин
эдьиийим биЇикки харыЇыйа санаабып�
пыт.

КыЇыл кємўЇўнэн дьахтар ытаріатын,
биЇилэіин оμороро. Дьахтар ытаріата ки�
миэхэ тиксибитин билбэппин. Элбэіи
куппат эбит. Былыргы дьоннор кыЇыл кє�
мўстэрэ суох буолан буолуо. Былыргы
сирэйдээх биЇилэіэ муодунай баіайы этэ.
Ону Дмитриев Иннокентий Àксентьевич�
Сиэн Чолбодук хойукка дылы кэтэр этэ.
Кини ойоіо мин аіам эдьиийин сиэнэ.
ОхонооЇой мин эдьиийим уола буоллаіа
дии. СўЇўєхтээх, моонньуга кэтэр киэргэ�
ли эмиэ оμороро. Àныгы киэргэлгэ май�
гыннаах. Кєннєрў аллараа єттўгэр кириэс
курдуктааіа ўЇў. Ол кириэс курдуга сўтэн

хаалбыт. Кєннєрў быата эрэ хаалбыт этэ.
Ону кўлўўс быата гыналлар этэ.

Àіам элбэх суорунаны оμорбут. Суору�
на лаарын эмиэ оμорор эбит. Кыра лаары,
улахан атахтаах лаары эмиэ. Мин єйдўўр�
бўнэн, биир лаар Муочукуларга баара. Тє�
гўрўк лаар бэйэбитигэр баар этэ. БиЇиэхэ
сўЇўєх баар этэ. Куччуйааннааіы дьиэби�
тигэр баЇаар ампаара баара. Ол аата бэрэ�
бинэнэн тутуллубут ампаар. Ол онно мэлии
бурдугу куталлар, бўтўн бурдугу уонна
сэлиэЇинэйи кутар 3 куорамнаах буолаач�
чы. СэлиэЇинэйи бу Àнтоновкаттан эккэ�
арыыга атастаЇан таЇаараллар этэ. Сээкэй
оμордоіуна соболоμор ўлэтин иЇин биэ�
рэллэрэ да буолуо.

Тєрєєбўт ийэм сўктэн кэлэригэр аіал�
быт тимирдээх дьааЇыктаах этибит. Àстах�
ха “тыμкыр�тыμкыр” тыаЇыыра, ўстэ тыа�
Їаатаіына аЇыллан кэлэрэ. Ол дьааЇыгы
эдьиийим аах ферманан эμин илдьэ сыл�
дьаннар ўлтўрўттэхтэрэ буолуо. Былыргы
киЇи сээкэйи харыстаабат буоллаіа.

Àіам сўрдээх уус киЇи ўЇў. МаЇынан
ыскаап оμорбута, єйєнєрє суох олоппос
биЇиэхэ хойукка дылы бааллар этэ. Бурдук
сынньар кэлиини ойуулаан, атахтаан оμо�
роро. Кэлин хайа ыалга тиксэн быраіыл�
лыбытын ким билиэй. Иннокентьев Уй�
баан Егоровичтыын мэлииЇэ оμорбуттар.
Ньурбаттан кєрє тахсаллар. Ол мэлииЇэ
Улгуктакааμμа турбута. Онтон иккис мэ�
лииЇэтин кєрєннєр, Кырынньыкыга ту�
руорбуттар. Ол мэлииЇэни, тааЇын сыар�
іанан аіалаллара буолуо. МэлииЇэ быатын
оіуЇу єлєрєн баран тириитин ўєллўў тє�
гўрўччў тэлэллэр, онтон хаталлар ўЇў.

ОЇуобай ўчўгэй кўєртээх ўЇў. Àналлаах
кўєрчўттээх эбит, мєлтєтєн, кўўЇўрдэн
биэрэр. Мээнэ киЇини кўєрчўт оμорбот�
тор. Сайын уЇанар быЇыылаах. ОЇуобай
тиит маЇы чохтотон хаЇаанар эбит. МаЇы�
нан оттуллубат ўЇў. Àμаардас чоіу уган
биэрэ туруллуохтаах эбит. УЇаабыта буол�
лар оμорболоЇуо хааллаіа.

Àіам єлбўт тєрўєтэ Бўлўў єрўскэ Тоμуо
ўрэіэр тимири уЇаарыы суоруна тааЇын
ылыыттан ситимнээх эбит. Биир дьахтар
ўлэспит: "Кєстєкўўн, дьэ, били эн оμорбут
суорунаμ аμаара хайдан хаалан, суоруната
суох буоллубут. Онтум аμаарын, бука диэн
кєрдєЇєбўн, барар буоллаххына аіалаа�
рыый", � диэн эппитигэр мас манааіынан
сўгэн кэлэн испит. 2 улахан тааЇы сыар�
іатыгар тиэйбит. Ол иЇэн, муус устар ыйы�
гар ўЇў, хордоіой сиргэ сискэ уμуохтаах
отон ўўнэр, сынньанар сиригэр чугаЇаабы�
тын кэннэ куртуйахтар єрє кєтєн лаЇыгы�
раЇан тахсыбыттар, онтон сиргэнэн оіуЇа
ўлтў бырахпыт. Онуоха кєхсўгэр сўгўллэн
иЇэр тааЇа 4 ойоіоЇун кєμў тўспўт. Онтон
тєЇє єр сытан, єйўн булан, оіуЇун миинэн
кэлбитэ буолла. Онтон биэс ый буолан
баран балаіан ыйыгар єлбўт. 1934�1935 с.
буолуо. Мин 4�тээх оіо ўЇўбўн.

УуЇап Дьєгўєр олох салаμ этэ. Уола
Гоша ўчўгэй буолуох курдук. Сээкэйгэ
мындыр баіайы. Гоша Àйта диэн кыыстаа�
іа � ол уус. Суздаль куоракка художествен�
най училищены кыЇыл дипломунан бўтэр�
битэ. Скульптор. Àся Габышева музейыгар
ўлэлиир.

Бэйэм туспунан 
Дьонум єлбўттэрин кэннэ миигин

УуЇаптарга биэрбиттэр. Дьєгўєр УуЇап
эмээхсинэ Єлєксєєн 21�дээіэр бастакы
оіотун оіоломмут. 5 сыл оіоломмокко
сылдьыбыт. Уол оіо тєрєєбўт, ону Дьэ�
киим диэн ааттаабыттар. Онтулара 7 хонон

баран єлєн хаалбыт. Марта диэн 4�тээх
кыыс 1938 с. менингиттээн єлбўт. Онтон
Кеша диэн уоллаах этибит. Ол иккитигэр
сылдьар оіо куорга 1942 с. єлбўт. Онтон
Настя � 1943, Гоша � 1947 сс. тєрєєбўттэрэ.

Ўєрэіи кыайан ылбатаіым. 8�с кылаа�
Їы кыайан тахсыбатаіым. Математикаіа,
физикаіа куЇаіаннанаммын, тєттєрў тах�
сыбытым. 18�таах сылдьаммын Уйбааμμа
кэргэн тахсыбытым. Уйбаан Хатыы оскуо�
латыгар начаалынай кылаастарга учуутал�
лыы сылдьар этэ. Маμнайгы оіобун � иги�
рэ оіолору охтоммун оіо куоттаран, онтон
сыыстараммын оіоломмотоіум.

Элбэх баіайы таμаЇы сууйдум ... Урут
ууну кэЇэн баЇаіын кўєлтэн. Ол уубун тас
кўўлэни сууйуом диэммин, кирдээх мыы�
лалаах уубун ыЇыахтаатым. Ол саіана быс�
таіас кўўлэ, сарайа да, туга да суох. Дьиэ�
бин сууйан тахсан иЇэн, халты тэбинэн,
тиэрэ кэлэн тўстўм. ТєЇє єр сыппытым
буолла, билбэтим. Уйбаан холкуос бэрэссэ�
дээтэлэ, табанан сир кєрє ўрэх баЇыгар
тахсыбыта. Хотуннаах тойонум чєμєчєк
ыраастыылларыгар нуорма сир биэртэлээ�
биттэрэ, онон онтуларыгар ўлэлии барбыт�
тара. Дьиэбэр собус�соіотохпун. Туран та�
μаспын�саппын уларыттан, ыаіайалаах
уубунан тєбєбўн кутуннум. Олох єлєн хаа�
ла сыспыппын. Ол тўўнўгэр оіо куоттаіа
дии ... Икки оіо. Бўттэіим ол дии ... Ол са�
іана сыыстарар диэни билбэппин. Àны
харыстыылларын оннугар били Миитэрэй
эмээхсинэ � Кєтєр тоμус кыыЇа саμастаах�
пын. Ол ууга киирбэт. Ўтўє буоллум даіа�
ны, уу баЇа киирэбин. Маарыйа уутун эмиэ
баЇабын. Тыбыс�тымныыга. Онон завид
бєіє, спайка бєіє. Онон ити курдук быЇыл�
лан хаалбытым ...

Онтон эдьиийбиттэн Костяны, быы�
каай оіону, тєрўєіўттэн ўлэЇэммин, бэйэм
дьиэлэригэр баран хараЇаммын, дьиэбэр
ўЇўс ыйыгар эдьиийим биэрэн ыыппыта.
Ону ити кєрєн�харайан ўрдўк ўєрэхтээх
киЇи гынан, билигин ўс оіолоох. КыыЇа
кэргэннэнэ илик. Сэрии кыттыылааіа Ва�
сильев Василий Àлексеевич�Бабыр Бааска
ўЇўс оіото.

Онтон ити Ленабыт тєрєєбўтэ. Итинти�
бит эмиэ остуоруйалаах. Уйбаан дьахтарга
оμорбут кыыЇын ылбыппыт. Ону Уйбаан
сєієр ээ: "Биир сырыыттан оіо ўєскўўр
эбит. Онон ити таμара биэрбит кыыЇа", �
диир. Онтон кыыспыт 5 уол оіону тєрєтєн
аіа ууЇун саліаатаіа дии, Ленабыт котоку.

Ийэтэ Àана � тоμус дьахтара. Ити Мии�
тэрэй Ньыылабыс тоμус дьахтара кэргэн�
нээх этэ. Ол Ыдьырык Эμиэнтэй диэн Кє�
тєр уруута, Садынтан Хатыы холкуоска
киирэн холбоспуттар. Ол Àана урут Àким
диэн киЇиттэн кыыстаах, ол Шуракка би�
лигин Хатыыга баар, ол эрээри кэргэн�
нэммэтэіэ. Ол биир кыыстаах дьахтар
Миитэрэйдээіи кытта дьуккаах олорбут.
Онно Уйбаан убайыгар хоно сытан оіо
оμорон кээспит.

Онон таμара биэрэн Леналанан сыл�
дьабыт. Маалыкайга олорор Нуучалба Бал�
баара диэн дьахтар баар. Олор элбэх баіа�
йы оіолоохтор. Мин кыыспын ылан иит�
тиμ диэн хаайа сылдьар. БааЇынайдар. Ону
буоллаіына Уйбаан олох сєбўлээбэт. Ол
сылдьан Уйбаан бэйэтэ эмиэ миэхэ: "Àана
ыарахан буолбут, арааЇа, миэнэ буолуо", �
диир. Мин онно ўєрэн єлє сыстаіым дии.
Уол буоллаіына биэриэ суоіа, кыыс буол�
лаіына биэриэ, � дии санаан. Ону мин кэ�
тэс да кэтэс. Эбэбит киирэ сырытта,
Ньыыл эмээхсинэ. Ол кэпсээтэ: "Àанабыт
ыарахан быЇыылаах. Кимтэн ыарахан
буолбутун билбэппит", � диэн. Сотору Àана

оіолонно. Кангалассова Еля, фельдшер,
оіо аіатын аата докумуоμμа булгуччу су�
руллуохтаах, кимтэн оіоломмуккун этиэх�
тээххин диэн турбут. Ону Иван Нилович�
тан диэн эппиэттээбит. Еля олох итэіэйбэ�
тэх. Кыысчаан Кангалассова аатынан Еля
диэн ааттаммыт. Ньыыл эмээхсинэ ону ис�
тэн, Àанаіа тахсыбыт уонна чахчы Уйбаан�
тан буоллаіына мин бэйэм ыламмын иит�
тиэіим, харайыаіым диэбит. Ону Àана
ытыы�ытыы эн уолгуттан Уйбаантан диэ�
бит.

Оччоіо Уйбаан анал бириЇиэн мас�
сыыналаах этэ. Борокуоппайапка солбу�
йааччы буола сылдьар. Костябытын кытта
ўс буоламмыт маай бырааЇынньыгар та�
іыстыбыт. Муус устар 15 кўнўгэр Лена тє�
рєєтєіє дии. КэЇиилээх эμин: бэйэбэр
тиксибит ўчўгэй баіайы былааччыйлаах
этим. Ону, боростуой былааттаах уонна
биир бытыылка водкалаах.

Дьэ, таіыстыбыт. Эмээхсин "Катя хап�
пырыыс, сєбўлээбэтэ биллэр", � дии са�
наабыт. Тиэргэμμэ ийэтэ Уйбааμμа этэр:
"Уйбаан, хайа тоіойуом, Àанабыт эйигит�
тэн оіоломмут эбит дии". "Оо, дьэ, бэрт
дии, ийээ. Катя билэр", � диэбит. Билиис
сэкиэппэр тўєрт муннугунан баайан кэ�
Їиибин кистии тутан Àанабар таіыстым.
Онтум буоллаіына оіотун сыттык ўєЇэ сы�
тыарар. Приданай биэрэллэр эбит, балыы�
Їаіа тєрєєбўт дьахтарга. Тєбєтє хохтоох
баіайы. Утуйан босхолло сытар, этиргэн
баіайы кыысчаан. 15 хоммут оіо. Ытыы�
бын, ытанньаіым бєіє: "Àана, чахчы Уй�
баантан оіолоннуμ дуо?" � диэтим. "Ээ,
Уйбаантан", � диэтэ, эмиэ ытаата. Лэп�
пиэскэ буЇара сылдьар. Онтон эттэ: "Эбэ�
іит ылыам диэбитэ", � диэн. "Оттон биЇиги
ылыахпыт дии", � диэтим. Онуоха ўєрбўт
курдук буолла. "Ылар буоллаххытына сото�
ру ылыμ, оіоргуом иннинэ. Эмиийим ўўт�
тээх баіайы. Эмиийбиттэн араара сатыам",
� диэтэ. КэЇиибин мин баарбар арыйа да
сатаабата. Мин кэЇии ўрдўгэр тўЇўє дии са�
наабытым. Дьиэбэр тахсан кэпсээтим. Он�
но Уйбаан быраата Сэмэн Дашатынаан
бааллар. Àананы оіотунуун ыμыран бары
аЇаатыбыт.

Онтон Маалыкайга тиийэн баран, ол
кыыспар бэс ыйын саμатыгар быЇыылаах
этэ, таіыстыбыт. Кумаар да кумаар, бада�
раан да бадараан, туох да Хатыы, Маалы�
кай икки арда бўтўннўўтэ. Евдокия Коно�
новна биЇигини кытта барсар буолла, оіо
кєтєхсєєччўнэн. Чычаас баіайы аттаах�
пыт. Àны эбэбит буоллаіына оіустаах. Ол
оіуЇугар ньирэйин тиэйдэ. Бэйэтин утуйар
таμаЇа�эμинэ, ынаіын сэтиилэннэ, оіону
ўўтўнэн аЇатаары. Улгуктаіа тиийдибит.
Герой�ийэ Дьэлиэнэ, Сиэмэнэп Бааска
кыыЇа, Мэμэдьэк дьахтара олорор. Кини
оіобун ииктэтэн�саахтатан, таμаЇын ула�
рытан, аЇатан�сиэтэн, бэйэбитин аЇатан�
сиэтэн, уЇун баіайытык сынньанныбыт.
Онтон Маалыкайга сарсыарданан тиий�
биппит. Ыарахан айан. Оннук кэллибит ээ.

Петр Дмитриевич Кириллин "Эйигин
хайіаан бєіє сылдьабыт, ити Уйбаан дьах�
тарга оμорбут оіотун ылбыккар", � диэтэ.
"Хайдах ылыам суоіай", � диибин. Кинит�
тэн толло санааччыбын. "Оттон Эн да
Лияμ ылыа этэ буоллаіа", � диэтим. "Па�
хай, Лия миигин таЇырдьа анньар буолла�
іа. Бўттэхпит ол дии", � диэхтээбитэ.

Улахан тапталга тўспўт кыыс, ити Лена.
Онон, оіом котоку бэлэмигэр бу олордох�
пут, сыттахпыт дии. "Ким баарый, маам�
муо?" � диэбитинэн киирэн кэлэр.

ИННОКЕНТЬЕВÀ Екатерина
Константиновна тылыттан

2013 с. от ыйын 11 к.
ÀНИСИМОВ Иван Àлексеевич

суруйбута.
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эпос киинин тутуутун єйўўбўт"
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Быйыл кўЇўμμўттэн алтын�
ньы ыйтан Москуба куорат кы�
тыытыгар Юность диэн бєЇўє�
лэккэ Минздрав єμєтўнэн Кўн�
дээдэ нэЇилиэгиттэн М. Горькай
аатынан санаторийга сынньа�
ныы саіаланна. Урукку сэбиэс�
кэй саіана ССРС миниистирэ
В.М.Молотов, киинэ артыыЇа
Людмила Гурченко курдук бил�
лэр дьонннор сынньаммыт сана�
торийдара эбит. 

Манна Àрассыыйа араас
муннугуттан элбэх омук дьоно
сынньанар эбит. Водолечебни�
ца, массаж, бассейн, релакцион�

най терапия кўннэтэ ыытыллал�
лар. Эбиэттэн киэЇэ араас илии�
нэн оμоЇукка ўєрэтэллэр. Кино�
залга киинэ кєрдєрєллєр. Кэн�
сиэр, экскурсия, танцы ыытал�
лар. Кўμμэ тўєртэ аЇаталлар,
аЇылыктара саμаттан саμа блю�
да буолар эбит.

Онон улууспут быраастары�
гар махталбыт улахан, маннык
ўчўгэй санаторийга сынньанар
кыаіы биэрбиккитинэн.

Àкулина РОМÀНОВÀ
Москваттан.

Ньурбатааіы кииннэммит бибилэтиэкэіэ
"Ўтўє санаа ыллыгынан" кинигэ сўрэхтэ�
ниитэ буолла. Кинигэ ГБУ Ньурбатааіы до�
руобуйаларынан хааччахтаах оіолору ме�
дико�социальнай реабилитациялыыр киин 25
сылыгар ананар.

Кинигэни Ньурбатааіы дьиэ кэргэμμэ
уонна оіолорго кємєнў оμорор улуустар
икки ардыларынааіы  кэлим киин кэлэк�
тиибин салайааччыта  Марианна Васильев�
на Àлексеева салайааччылаах биэс киЇи�
лээх Киин ўлэЇиттэриттэн талыллыбыт
редкэллиэгийэ оμордо.

"Ўтўє санаа ыллыгынан" кинигэ 9 ыл�
лыктаах: Реабилитационнай киин тэрил�
лиитэ; Ньурбаіа киин арыллыыта; Ўлэлээн
ааспыт кэмнэрбит. Àраас кэмнэргэ ўлэлээ�
бит кэллиэгэлэр, бэтэрээннэр ахтыылара;
Биир санаанан салайтаран.Билигин ўлэлии
сылдьар ўлэЇиттэр ахтыылара; Ўбўлўєйў
кєрсє. Реабилитационнай киин ўлэтин
туЇунан; БиЇиги туспутунан хаЇыакка тах�
сыбыт ыстатыйалар; Хаартыскалар кэп�
сииллэр; Тєрєппўттэр махтаналлар; Эіэр�
дэлэр киирбиттэр. Кинигэ Ньурбатааіы
"Триколор" полиграфия  тэрилтэтигэр бэ�
чээттэнэн тахсыбыт.

Кинигэ сўрэхтэниитигэр улуус дьаЇал�
татын персоналы кытары ўлэіэ управле�
ниетын салайааччыта Ольга Ивановна
Àлексеева улуус баЇылыга Àлексей Михай�
лович Иннокентьев аатыттан эіэрдэ тылы
тиэртэ.

Ньурбатааіы ўлэ уонна социальнай кє�
мўскэл управлениетын салайааччыта Ири�
на Àфанасьевна Находкина, Àрассыыйа
ўєрэіириитин туйгуна, СЄ ўєрэіириитин
ўтўєлээх ўлэЇитэ, "Гражданскай килбиэн"
бэлиэ хаЇаайына, реабилитационнай
Киин арыллыытыгар кэскиллээх саіалаа�
Їыны тэрийбит Виктор Михайлович Кузь�
мин, социальнай сулууспа туйгуна, кул�
туура Департаменын салайааччыта Розалия
Михайловна Тихонова, МКУ "Ньурбатаа�
іы МЦБС" дириэктэрин солбуйааччы Ва�
силий Николаевич Петров, Àрассыыйа
ўєрэіириитин эйгэтин бочуоттаах ўлэЇитэ,
СЄ "Учууталлар учууталлара" СЄ ўєрэіи�
риитин туйгуна  Любовь Николаевна Ми�
хайлова, кинигэ ахтыытыгар киирбит Àга�
фья Гаврильевна Спиридонова, СЄ ўєрэ�
іириитин туйгуна Изабелла Николаевна
Фёдорова, СЄ социальнай сулууспа туйгу�
на Раиса Егоровна Васильева ўлэлээбит

кэмнэрин ахтан�санаан аастылар. Киин�
нэммит уонна оіо�юношескай бибилэтиэ�
кэ ўлэЇиттэрэ саμа кинигэ тахсыбытынан
эіэрдэ тыл эттилэр, 

Кузьмин Виктор Михайлович: "Ўєрэх
министиэристибэтэ Нерюнгри куоракка
семинар ыытар кэмигэр Нерюнгритааіы
кулгаахтарынан кыайан истибэт оіолору
реабилитациялыыр Киин дириэктэрэ Зи�
наида Семёновна Максимова ўлэтин туЇу�
нан билиЇиннэрбитэ. Доруобуйаларынан
хааччахтаах оіолору ўєрэтиэххэ, иитиэххэ
уонна кинилэри  биЇиги бэйэбит кўннээіи
олохпутугар киллэрэн, доруобай биир тэμ
саастаах  оіолору кытары  сэргэ оскуолаіа
ўєрэтиэххэ диэн этиитэ мин санаабын кы�
тары сєп тўбэспитэ.

Оччолорго уустук, ўп�харчы кырыым�
чык кэмигэр оройуон дьаЇалтатын баЇы�
лыга В.À.Петрова єйєєн, кєμўл биэрэн
Нерюнгритааіы реабилитационнай киин
филиала Ньурба куоракка, "Кыталык" оіо
саадын базатыгар (сэбиэдиссэй Е.В.Яков�
лева) сэтинньи ыйга 1996 сыллаахха, Не�
рюнгриттан Зинаида Семёновна Максимо�
ва, оройуон баЇылыгын социальнай боппу�
руоска солбуйааччы Роман Иванович Фё�
доров кыттыылаах аспыппыт. Бириэмэ
барара сўрдээх тўргэн эбит, номнуо 25 сыл
буолбут", � диэн быЇа тардан кэпсээтэ.
Виктор Михайлович реабилитационнай
Кииμμэ бииргэ алтыЇан ўлэлээбит  кэл�
лиэгэлэригэр  махталын тиэртэ.

Ньурбатааіы дьиэ кэргэμμэ уонна оіо�
лорго кємєнў оμорор улуустар икки арды�
ларынааіы кэлим киин кэлэктиибин сала�
йааччыта Марианна Васильевна кинигэ
презентациятыгар кыттыыны ылбыттарга
махтанарын биллэрдэ. 2003 сылтан логопе�
дынан ўлэтин саіалаабытын туЇунан ахтан
ааста. 

Кэллиэгэлэрэ реабилитационнай кии�
ни араμаччылыыр, социальнай реабилита�
ционнай киини арчылыыр диэн этиилэрэ
оруннааіын туЇунан эттэ.

Àраμаччылыыр уонна арчылыыр киин�
нэр холбоЇоннор дьиэ кэргэн уонна оіо
туЇугар, єрўўтўн тєрєппўттэр истиμ тылла�
рынан ўлэлэрэ ситиЇиилээх буоллун. Оіо
сайдарыгар абыраллаах тэрилтэ ўрдўк та�
Їымнаах ўлэтинэн, тўмўктэринэн єссє да
инникигэ  дьулуЇан ўлэлиэ, дьон махталын
ылыа турдаіа.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Сэтинньи 25�28 кк. Нижего�
родскай уобалас Кстово куораты�
гар Бўтўн аан дойдутааіы самбо
академиятыгар самбоіа Àрассыы�
йа Кубога буолан ааста. Дойду 49
регионуттан 405 спортсмен кўрэх�
тэстэ. Бу кўрэхтэЇии эЇиил кулун
тутар ыйга Москваіа "Самбоны
тєрўттэччилэр мемориаллара" аан
дойду Суперкубогар сўўмэрдиир

тэрээЇин быЇыытынан буолла.

Биир дойдулаахпыт, уруккута
Ньурбатааіы оіо спортивнай ос�
куолатын иитиллээччитэ Ольга
Лихота бу улахан таЇымнаах кў�
рэхтэЇиигэ ситиЇиилээхтик кы�
тынна. 80 кг диэри ыйааЇыμμа
боруонса мэтээли ылары ситис�
тэ. Кини спорт ўтўєлээх мааста�

рыгар, аан дойду, Европа уонна
Àрассыыйа чємпўйўєнўгэр Àнас�
тасия Хомячковаіа эрэ хоттордо.
Эдэр ўўнэн иЇэр кэскиллээх
Ньурбабыт кыыЇын уонна кини
бастакы тренерэ, СЄ ўтўєлээх
тренерэ Эдуард Исаевич Соло�
вьевы уочараттаах ситиЇиилэри�
нэн эіэрдэлиибит!

Геннадий ÀНТОНОВ.

Бу тўбэлтэ чугастааіы нэЇи�
лиэккэ буолбут. Биллэр бири�
чиинэнэн дьон аата суруллубата. 

Ыал аіата кэргэнинээн сыл�
гыларын кєрдєєн Долокунанан
бараллар. Сирдэригэр чугаЇаан
истэхтэринэ массыына иЇигэр
буруо сыта киирбитин туЇунан
ыал ийэтэ ол тўгэннээіи кэмтэн
кэпсээн  саіалаата:

� Сайыμμы баЇаарга был�
дьаммыт сир сэтинньигэ диэри
буруолуу сытар эбит диэн кэр�
гэмминээн кэпсэтэ истибит. До�
локунаіа  киирбиппитигэр онон�
манан буруолуу сытар сирдэр
бааллара. УЇун суолунан баран
истэхпитинэ арай сємєлўєтўнэн
былыт ўєЇэнэн кєтєн иЇэр кур�
дук алларанан буруо устан ааЇар.
Тоіо дьиктитэй, сємєлўєтўнэн
кєтєн иЇэр курдукпут, эμин
диэн саμара истим. Эмискэ хоп�
хойуу буруо иЇигэр киирэн хаал�
лыбыт, Кэргэним сылдьыбыт
аіай сирэ буолан, салгыы мас�
сыынатын урууллаан истэ. Эмис�
кэ массыынабыт туохха эрэ охсу�
лунна, охсуллубут сирбититтэн
тахсыбыт курдук буоллубут эрээ�
ри, иккистээн охсуллуубутугар
кэргэним массыынаттан эЇиллэн

хаалан, кєлўєЇэіэ киирэн биэрэ
сыста… Кини эЇиллибит сирит�
тэн туран, ыксалынан баран иЇэр
массыынатын ситэн кэлэн араар�
да. 

Мин олуЇун диэн куттанным,
аны массыына иЇигэр киЇи тўє�
Їўн аЇытар хойуу буруо  киирдэ.
Ол буруо фермер УÀЗ массыына
ўрдўнэн арыый ўрдўгўн туЇунан
кэргэним ўєЇээ тахсан ыраас
салгынынан тыынарыгар  кєрбў�
тўн туЇунан эппитэ. Буруота суох
салгыμμа тыынан, арыый бэттэх
кэлбитэ.

Тєттєрў массыынатыгар оло�
рон, уруулун эргитэ тутан ўєттэр
ўрдўлэринэн баран иЇэн эмиэ
туохха эрэ охсуллан, тиэхиньи�
кэбит олорунан кэбистэ. Хата,
дьолго аіабыт "Дружба" эрбии�
лээх сылдьар буолан, тоμмут кє�
Їўμэ буору эрбээн арыый кыч�
чатан дэхсилэтэн, таμас тэлгээн
онон таіыстыбыт. Онтубут Доло�
куна балаЇатыгар эргийэ сыл�
дьыбыт эбиппит. 

КиэЇэ алта чааска борук�со�
рук хараμаран барда. Ол кўн
тыала суох курдук этэ, буруобут
сўтэн дьаріарда, арай иннибитин

кєрбўппўт хатыμ маска  кыранан
сааллыбатахпыт… Тула буруо
хаххата биЇигини сохсолуу сыс�
та, � диэн дьиибэ  дьулаан тўбэл�
тэіэ тўбэспиттэрин ыал ийэтэ
кэпсээтэ.

Быйыл Сахабыт сиригэр са�
йынын кураан, ардаіа суох буо�
лан улахан баЇаардар турбуттара.
БаЇаар бу сири тумнубатаіа, ык�
саллаах быЇыы�майгы биллэрил�
лэн баЇаар умуруоруллубута. Кў�
Їўнўн ардаіа, алтынньы ыйга
диэри хаара суох буолан, туорпа�
лаах буор аннынааіы уот кєрдў�
гэннии сытар сирдэргэ бўгўμμў
тўбэлтэ дьоруойдара тўбэЇэн
иэдээμμэ тўбэЇэ сыспыттар. 

Бу кыЇын хаар єлгємнўк  тўс�
тэіинэ, биитэр хаар ууллар кэми�
гэр сир аннынааіы кєрдўгэннии
сытар уот умуллуон сєп. Онтон
кэлэр саас быйылгы курдук ку�
раан буоллаіына, кўєдьўйэн тах�
сыан сєп. Ол тахсыбатын туЇугар
саас эрдэттэн миэрэлэр ылыл�
лыахтарын наада эбит дииллэр
ити тўбэлтэ туЇунан кэпсээбит
ыалым.  

Сааскылаана ÀНДРЕЕВÀ.

– Спорт –

Ольга Лихота уочараттаах ситиЇиитэ

– Редакция почтата –

БаЇаар содулуттан дьикти тўбэлтэ…

– Редакция почтата –

Олус бэркэ сынньана сылдьабыт

– Социальнай кємўскэл –

"Ўтўє санаа ыллыгынан"
саμа кинигэ сўрэхтэниитэ
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Противники вакцинации, понимая, что
их агрессивная пропаганда зачастую оттал�
кивает людей, любят включать режим спо�
койного рационального сомнения и приво�
дить антипрививочные аргументы под видом
научных истин, пользуясь тем, что большин�
ству людей трудно разобраться, да и некогда.

Представляем профессиональный разбор
таких «аргументов», которые на поверку яв�
ляются ничем иным, как ложью и полуправ�
дой с целью манипуляции неуверенными и
недоверчивыми гражданами.

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №1:
самое популярное

Начнём с самого популярного сейчас
ковид�заблуждения, будто вакцинация
запрещена во время эпидемии. Это типич�
ная полуправда.

«Это убеждение возникло, скорее всего,
из�за неправильного толкования рекомен�
даций надзорных органов. Например, из
публикации на сайте Роспотребнадзора
следует, что вакцинация от гриппа должна
проводиться до эпидемиологического се�
зона — за две�три недели до начала роста
заболеваемости. То есть речь идет не о зап�
рете, а о том, что желательно получить за�
щиту заблаговременно.

Но при этом специалисты центра четко
указывают, что вакцинация должна про�
должаться до тех пор, пока циркулируют
вирусы гриппа и доступна вакцина, срок
действия которой еще не истек".

Были случаи, когда прививки разраба�
тывались во время эпидемии, и это помо�
гало спасти миллионы жизней. Например,
российский бактериолог Владимир Хавкин
в конце XIX века создал вакцину от чумы и
по приглашению британского правитель�
ства применял ее в Индии — во время тре�
тьей (и последней) пандемии.

По подсчетам исследователей, было
введено 25 млн доз, а смертность от чумы
снизилась на 50–85% (в зависимости от
территории).

Хотя вакцины считаются профилакти�
ческой мерой, во время вспышек власти
могут рекомендовать дополнительную
прививку для тех, кто находится в зоне
риска. В России также действуют рекомен�
дации о массовой вакцинации населения в
случае эпидемий (например, брюшного
тифа и менингококковой инфекции).

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №2:
"После прививки человек
становится заразным"

Заразиться от самой вакцины нельзя.
Это могло бы случиться, если бы использо�
валась "живая" вакцина — содержащая
способный к заражению и размножению
вирус. Ни в одной из зарегистрированных
вакцин от коронавируса такого нет. Хотя
иммунная система воспринимает факт
прививки как встречу с возбудителем бо�
лезни, заболеть по�настоящему после нее
невозможно. И стать заразным тоже.

Например, в "Спутнике V" есть только
кусочек генетического кода вируса SARS�
CoV�2. Да, для доставки этого кусочка ис�

пользуется аденовирусный вектор, кото�
рый можно при желании назвать живым.
Природные аденовирусы ответственны за
сезонные простудные инфекции. Но для
вакцины создают "кастрированный" вари�
ант, не способный размножаться и вызы�
вать болезнь.*

Если заражение коронавирусом срав�
нить со встречей с настоящим медведем в
лесу, то вакцинация "Спутником V" — это
игра с аниматором в медвежьем костюме,
"Эпиваккороной" — рассматривание кар�
тинок с медведями в учебнике, а "Ковива�
ком" — поход в музей, где стоит чучело
медведя.

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №3:
"Прививки бесполезны,

потому что вирус мутирует"
Вирус мутирует, но вакцины все равно

помогают. Во�первых, мутации не делают
вирус абсолютно неузнаваемым. Они могут
изменить отдельные части вирусных бел�
ков, и это снизит способность антител
прикрепляться к ним. Но главное — нас�
колько вирусным частицам удается зара�
зить клетки? Именно этот показатель опре�
деляет, защищен ли организм от болезни.

Нужно иметь в виду, что прививка за�
щищает не только от заражения, но и от
тяжелого течения болезни.

В России можно посмотреть на пример
одной из самых известных ковидных боль�
ниц — ГКБ №40 (Коммунарка).

По данным главврача Дениса Процен�
ко, с конца 2020 г. через Коммунарку про�
шел 23 281 зараженный, из них привитых
— 136 (менее 0,6%). Из них обе дозы полу�
чили 69 человек.

При этом чаще всего привитые люди
попадали в клинику через пять�шесть дней
после укола, то есть когда иммунитет еще
мог не успеть выработаться.

Важно понимать, что природу COVID�
19 уже исследовали намного лучше, чем в
2020 г., большинство независимых экспер�
тов во многом сходятся. À эффективность
вакцин против оспы и полиомиелита тоже
не стопроцентная: прививки против этих
болезней действуют в 90–95% случаев
("Спутник" эффективен в 97,6% случаев —
прим. ТÀСС).

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №4:
"Вакцины только ослабляют иммунитет,

с этим связан подъем заболеваемости,
если люди прививаются"

Сегодня дозы различных вакцин полу�
чили уже миллионы людей. Если бы воз�
никли подобные эффекты, прежде всего
выросло бы число госпитализаций у вакци�
нированных.

Однако, например, среди вакциниро�
ванных в СШÀ таких случаев лишь 0.003%,

причем хотя бы одну дозы уже получили
десятки миллионов людей. À данные по
вакцинации "Спутником V" в Àргентине
показали, что однократная доза вакцины
снижает число госпитализаций на 87,6%, а
смертей — на 84,7%.

С чем тогда связан подъем заболевае�
мости, если люди прививаются? Здесь ска�
зывается много факторов. Заразность ви�
руса возросла из�за мутаций, а способность
вакцины защищать от заболеваний снизи�
лась, и число новых случаев выросло.

Больше заражений происходит и в
группах, которые до этого болели мало:
так, в 26 раз увеличилась заболеваемость
среди детей до одного года в Москве (1323
в июне по сравнению с 51 в январе).

Но если сравнить статистику по России
и по другим странам, заметно, что общий
процент вакцинированных напрямую вли�
яет на число смертей и тяжелых госпитали�
заций.

Например, в СШÀ число смертей от
коронавируса на 100 тыс. человек в 7 раз
ниже, чем в России, а в Великобритании,
Германии и Франции — примерно в 12 раз
ниже.

После прививки человек может быть
заразным? Да, это возможно. Но привитый
человек гораздо менее заразен, чем непри�
витый. Вы заражаетесь вирусом через но�
соглотку, какое�то время он там размножа�
ется, заражает ваши клетки, производит
вирусное потомство.

Если вы вакцинировались, то антитела,
которые у вас уже есть, мешают инфекции
распространиться, и организм побеждает
вирус быстрее, чем если вы не делали при�
вивку. Но какое�то время, пока вирус пол�
ностью не побежден, вы можете заражать
других людей, хотя количество вирусов,
которые вы будете производить и "выпус�
кать" наружу, будет меньше, чем то коли�
чество, которое вы производили бы, если
бы не делали прививку.

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №5:
«Вакцина вызывает бесплодие»

Это априори недоказанное обвинение,
которое выдаётся за истину. Ни по одной
вакцине от COVID�19 нет подтвержденных
данных о влиянии на репродуктивное здо�
ровье.

Чтобы сказать, что вакцины вызывают
бесплодие, нужно, чтобы люди, которые
делали прививки в январе, долго и безус�
пешно пытались зачать ребенка, а потом
сообщили об этом куда то, где были бы
проведены исследования, которые показы�
вают, что эта неспособность связана имен�
но с вакцинацией, а не с миллионом других
причин. Тогда можно было бы сказать, что
это связано с вакциной. Такого анализа
никто не проводил. 

Директор центра им. Гамалеи Àлек�
сандр Гинцбург исключил риск бесплодия
из�за введения вакцины против коронави�
руса «Спутник V»: «Оба компонента вак�
цины изготовлены на основе аденовируса
26 и аденовируса 5, которые появились в
человеческой популяции очень давно и
которыми люди «десятки раз заражались в
виде легких, в различной степени, ОРЗ.
Это кого�то привело к невозможности за�
чатия и прочих�прочих каких�то репродук�
тивных процессов? Ни разу ни в каких ме�
дицинских протоколах этого обнаружено
не было».

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №6:
«Вакцина может изменить ДНК»

Вакцина против коронавируса «Спут�
ник V» никак не может влиять на геном
человека или генетическую наследствен�
ность. Àлександр Гинцбург: «На геном че�
ловека может влиять то, что может в геном
человека интегрироваться или каким�то
образом влиять на структуру ДНК. <...>
Если препарат в организме человека не
размножается, то он никак не может ин�
тегрироваться и взаимодействовать с на�
шей нуклеиновой кислотой. Поэтому
«Спутник V» никак не может влиять ни на
нуклеиновую кислоту, ни на наследствен�
ность».

Механизм действия "Спутника" такой:
безвредный, неспособный к размножению
аденовирус попадает в некоторые клетки
нашего организма. Эти клетки начинают
производить S�белок коронавируса.

Этот белок попадает в кровь, и в ка�
честве реакции на него вырабатываются
антитела. Потом клеточный иммунитет,
который формируется в это же время, уби�
вает клетки, которые производят S�белок.
Следов от вакцины (кроме собственно
иммунитета) не остается.

КОВИД�ЗÀБЛУЖДЕНИЕ №7:
Федеральный закон №157

дает право отказаться от любой
профилактической прививки

На самом деле, Федеральный закон
предусматривает, что у главного санитар�
ного врача региона есть право вводить обя�
зательную вакцинацию. Он может опреде�
лить и объявить уровень опасности и необ�
ходимость провести вакцинацию от кон�
кретного вируса.

Кроме национального календаря при�
вивок — обязательного для всех — есть
эпидемиологический календарь. Туда
Минздрав внёс прививку против корона�
вирусной инфекции еще в декабре прош�
лого года. 

Когда возникает угроза инфекционных
заболеваний, вакцину вводят всему населе�
нию или отдельным профессиональным
группам.

Текст составлен из нескольких мате�
риалов и дополнительных источников на
основе высказываний авторитетных
специалистов в вирусологии.

Ссылки: https://russkiy�malchik.livejour�
nal.com/

Об этом в ходе совещания "Опыт Рес�
публики Саха (Якутия) в создании Иннова�
ционной экосистемы" заявил вице�премьер
правительства РФ � полномочный предста�
витель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев.

"Якутия является фактически лидером
в Дальневосточном федеральном округе по
темпам работ в секторе высоких техноло�
гий. Сегодня в этом секторе задействовано
более 3,5 тысячи человек. Еще три года на�
зад эта цифра составляла всего 1,5 тысячи.
Мы сегодня посетили ряд предприятий, го�
ворили с главой республики. Àйсен Серге�
евич сообщил о том, что задача к 2024 году
� выйти на 10 тысяч человек. Это высоко�
оплачиваемые рабочие места, которые соз�
дают для людей перспективу развития не
только собственного бизнеса, но и техно�
логий, а значит, и перспективу развития
всей нашей страны. Технологии, создан�
ные в Технопарке, лабораториях Якутии
используются в медицинских целях, созда�
ются новые востребованные во всем мире
игры, работа идет по различным направле�
ниям. Давайте мы обсудим не просто то,
что сейчас происходит в Якутии, а то, чем
мы можем помочь Якутии, чтобы респуб�
лика могла развиваться в этом направле�
нии", � заявил в ходе совещания Юрий
Трутнев.

Глава республики Àйсен Николаев
рассказал о создании в Якутии инноваци�
онной экосистемы. Он напомнил, что в
2018 году одним из первых его стратегичес�
ких указов стал документ об инновацион�
ном и цифровом развитии, указанных в
нем показателей республика должна дос�
тигнуть к 2024 году. Указ предусматривает
двукратное увеличение количества компа�

ний, осуществляющих технологические
инновации, ежегодно объем привлечения
инвестиций в сектор IT и инноваций дол�
жен составить не менее 1 миллиарда руб�
лей.

Согласно документу, 100% населения
будет обеспечено доступом в интернет на
скорости не менее 10 Мбит/с, при этом
85% из них будут иметь доступ к широко�
полосному интернету со скоростью не
менее 100 Мбит/с. 

"Данный пункт указа уже выполнен, но
мы продолжаем это работу, подключая уже
арктические районы, такие, как например,
Оленекский национальный район. В рес�
публике в 2011 году были созданы два инс�
титута развития: это технопарк "Якутия" и
венчурная компания "Якутия", которым в
декабре этого года исполняется уже 10 лет.
Но к пониманию инновационной экосис�
темы и вообще к системному подходу в раз�
витии и взращивании инноваций мы
пришли только в 2018 году", � продолжил
глава республики.

Единая инновационная экосистема �
это организационная структура, в которую
входят предприниматели, университет,
венчурные фонды, крупные и мелкие кор�
порации и правительство. Именно во взаи�
модействии всех участников инновацион�
ной экосистемы и заложено успешное раз�
витие инновационного технологического
бизнеса. 

В конце 2018 года по поручению Àйсена

Николаева в республике открыт первый на
Дальнем Востоке Парк высоких техноло�
гий "IT�Парк", который обеспечивает не�
обходимой инфраструктурой IT�компании
для дальнейшего развития и выхода на
внешние рынки. 

"На данный момент количество рези�
дентов IT�парка составляет 108, ими созда�
но 294 рабочих места, общая ежегодная вы�
ручка резидентов IT �Парка составляет 1
миллиард рублей. И эта цифра ежегодно
растет! Количество резидентов за панде�
мийный 2020 год увеличилось на 39. Учи�
тывая растущий спрос на IT�продукцию во
всех отраслях, мы ищем возможности для
расширения площадей, именно поэтому
мы запускаем проект "Квартал труда"", �
продолжил Àйсен Николаев. 

Для того чтобы создавать рабочие места
в IT сфере в районах республики в респуб�
лике создаются IT�центры. Сегодня их уже
11. По совам Àйсена Николаева, до конца
года будет открыто еще 4. 

"Районные IT центры � это небольшие
коворкинг зоны, с быстрым и бесплатным
интернетом, современным оборудованием
и компьютерами, а также небольшим акто�
вым залом для образовательного процесса.
Днем там занимаются дети и молодежь, а
вечернее время мы переобучаем взрослое
население, которое проходит краткосроч�
ные курсы и получает не только цифровые
навыки, а полноценные знания, в програм�
мировании для дальнейшего трудоустрой�

ства в якутские IT�компании или создания
собственного стартапа", � добавил глава.   

В 2018 году по экспорту IT�услуг Рес�
публика Саха (Якутия) занимала первое
место на Дальнем Востоке с 70% долей
всего экспорта IT�услуг Дальнего Востока
(15,69 млн. долларов) и входила в 20 луч�
ших субъектов по всей России. В 2019 году
этот показатель составил 28 млн. долларов,
и Республика уже была в числе 15 лучших
субъектов страны.  

По итогам 2020 года Республика Саха
(Якутия) стала лидером по экспорту IT�
услуг на Дальнем Востоке, а также входит в
топ�11 лучших регионов России по данно�
му показателю. Таким образом, Якутия
благодаря системной работе улучшает свои
показатели.  

"Мы занимаем 1 место по рейтингу об�
щих запасов всех видов природных ресур�
сов в Российской федерации, входим в топ
регионов России по добыче разных полез�
ных ископаемых. И мы считаем, что обяза�
ны сегодня на основе тех возможностей и
ресурсов, которые нам дает сырьевая эко�
номика, начать строить новый столп несы�
рьевую экономику, основанную на интел�
лектуальном и творческом потенциале че�
ловека, это касается и IT�отрасли", � поды�
тожил Àйсен Николаев.

Пресс�служба Главы Республики Саха
(Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

– Коронавирус: антифейк –

Профессиональный разбор
противопрививочных фейков и страхов

– Цифровая экономика –

Федеральный центр поможет Якутии
развивать высокотехнологичный сектор экономики
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2021 сылга босхо сылдьар ыттартан эм�
сэіэлээбит дьон ўμсўўлэригэр олоіуран,
Россельхознадзор Саха сиринээіи салаа�
тыгар элбэх дьыала кєрўлўннэ. Статистика
кєрдєрєрўнэн, бэйдиэ уонна хаЇаайыннаах
ыттар босхо сылдьан дьоμμо саба тўЇўўлэ�
рэ сылын ахсын элбии турара бэлиэтэнэр.

Дьыаланы кєрўў тўмўгўнэн, ыттар ха�
Їаайыттарыгар административнай миэрэ�
лэр ылылыннылар.

Олоххо киирбит сокуоннарынан (№
498�ФЗ "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Россий�
ской Федерации"; № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации"; № 389

"Порядок осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев
на территории Республики Саха (Якутия)")
олохтоох дьаЇалта хаЇаайына суох ыттары
дьаЇайалларыгар ирдэниллэр.

Россельхознадзор ыттаах ыалларга са�
натар:

1. Ыт босхо сылдьара кєμўллэммэт,
анал хаайыыга эбэтэр баайыга туруохтаах;

2. Ветеринарнай сулууспаіа ыттар ре�
гистрацияны ааЇаллара ирдэниллэр;

3. Сылын ахсын ииримтийиини утары
быЇыыны ааЇара булгуччулаах.

Àгата ПÀВЛОВÀ,
Россельхознадзор Саха сиринээіи

салаатын иниспиэктэрэ.

Практически еженедельно у жителей
Нюрбы дистанционно похищают их сбере�
жения. За 10 месяцев в районе зарегистри�
ровано 34 преступления, совершенных с
использованием информационно�теле�
коммуникационных технологий. Потер�
певшими продолжают выступать жители г.
Нюрба, а также с. Àнтоновка, с. Малыкай,
с. Дикимдя, с. Маар, с. Кюндядя, с. Хорула.
За это время общий ущерб, причиненный
нюрбинцам, превысил 10 млн 500 тыс. руб.

Наиболее распространенной схемой
обмана остаются звонки от имени сотруд�
ников банка. Àферисты сообщают якобы
об утечке персональных данных и просят
перевести сбережения на "безопасный
счет" или оформить "встречный кредит",
чтобы аннулировать тот, который, по их
словам, взяли третьи лица. Напоминаем,
что если вам поступил звонок от незнаком�
ца, который представляется сотрудником
банка и сообщает о том, что мошенники
пытаются похитить деньги с банковского
счёта, и нужно перевести сбережения на
"безопасный счет", прекратите разговор,
потому что вы общаетесь со злоумышлен�
ником.

Кроме этого, популярны псевдобирже�
вые площадки, где предлагают быстрый
заработок на инвестициях, и подложные
объявления о купле�продаже в интернете.

Уважаемые жители Нюрбы! Напомина
ем о необходимости соблюдения следующих
правил безопасности:

� Всю информацию, поступившую к
вам в интернете, обязательно проверяйте!
Не переходите по сомнительным ссылкам,
даже если за это обещают денежное вознаг�
раждение!

� При использовании различных плат�
форм и сервисов для совершение торговых
сделок онлайн � убедитесь в их подлинности.

� Никому не сообщайте персональные
данные своей банковской карты! Даже если
тот, кто запрашивает их по телефону или в
интернете, представляется работником
банка или сотрудником правоохранитель�
ных органов.

� По всем вопросам, связанным с экс�
плуатацией пластиковой карты, в том чис�
ле, с перечислением денег, необходимо со�
ветоваться с банком, выдавшим карту.

ОМВД России по Нюрбинскому району.

За весь период в районе зарегистриро�
вано 3135 подтвержденных случаев новой
коронавирусной инфекции, из них
взрослых 2568 и детей 567.

За 30 ноября выявлено 18 положитель�
ных результата ПЦР (ИХÀ), в т.ч. у 7 детей:
г.Нюрба � 4, с.Нюрбачан � 5, с. Чаппанда �
2, с.Маар � 2, с. Дикимдя � 2, с.Едей � 2, с.
Àнтоновка �1.

Выздоровели 6 больных, в т.ч. 1 ребе�
нок. Летальный случай � 1.

В настоящее время продолжают лече�
ние (активные)  � 101 больных, в т.ч.:

� в Нюрбинском районе 95 пациентов с
НКИ: из них на амбулаторном лечении 73
(из них 24 детей), на стационарном лече�
нии 22 пациентов;

� ЯРКБ, в г. Якутск � 6;
Из находящихся в стационарах 19 чело�

век вакцинированы, из них 4 не ревакци�
нацинированы, 3 заболели до формирова�
ния иммунитета.

Всего выздоровели с лабораторно под�
твержденной НКИ � 2835 пациентов. Из
них после стационарного лечения � 668 (в
т.ч. взрослых 637, детей 31), после амбула�
торного лечения � 2167 (в т.ч. взрослых
1659, детей 508).

План вакцинации взрослого населения
составляет 12677 человек (80% взрослого
населения). Всего в Нюрбинский район
поступило 14305 доз вакцины против
COVID�19. Получили первый компонент и
однокомпонентую вакцину всего по райо�
ну � 9699 человек (61,2% от взрослого насе�
ления).  

Прошли полный курс вакцинации �
8520 человек (67,2% от плана, 53,7% от
взрослого населения).  

Ревакцинацию получили 1411 человек.
Вакцинированы за 30 ноября 135 че�

ловек; в т.ч. ревакцинированы � 46 человек.

Оперштаб Нюрбинского района.

БиЇиги дьиэ кэргэн
тапталлаах аіабыт, эЇээ�
бит, ўлэ бэтэрээнэ, Ок�
тябрьскай нэЇилиэк Бо�
чуоттаах олохтооіо СЕ�
МЕНОВ Владимир Ильич
бу кўн сириттэн соЇумар�
дык єлєн эмискэ барбыта
оруобуна тоіус хонуга бу
ахсынньы ый 2 кўнўгэр
буолар. 

Ыраас халлааμμа этин
эппитинии ыар сўтўк са�
тыылаан кыралыын ула�
ханныын харах уулаах кўн�
нэрбитигэр бар дьоммут

баар буолаμμыт аЇыыбы�
тын тэμμэ ўллэстэн аіа�
быт, эЇээбит сырдык дуу�
Їатын анараа дойдуга
атаарсыбыккытыгар сў�
Їўєхтээх бэйэбит сўгўрў�
йэн туран махтал�баЇыыба
тылларбытын эЇиэхэ ти�
риэрдэбит. Барыгытыгар
баіарабыт кытаанах доруо�
буйаны, ўлэіитигэр ўтўє
ситиЇиилэри, олоххут
отуоруйбатын, дьоллоох�
соргулаах буолуμ!

Кэргэнэ, оіолоро,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эЇээ�
бит, кўтўєппўт ЕГОРОВ Федор Николае�
вич биЇиги кэккэбититтэн туораабыта 1
сыла туолла сэтинньи 29 кўнўгэр. Олус да
суохтаатыбыт дьиэ кэргэнигэр сылаас
сыЇыанын, ўлэтин�хамнаЇын, ыарахатта�
ры кєрсєммўт хараастабыт.

Федор Николаевич 16.11.1968 с. Уба�
йааμμа элбэх оіолоох Герой дьиэ кэр�
гэμμэ Сентябрина, Николай Егоровтарга
9 оіонон тєрєєбўтэ. Кыра эрдэіиттэн
аіатын батыЇа сылдьан тугу ўлэлииригэр
улгумнук ўєрэнэн, дьиэ ис�тас ўлэтигэр
сыстаіас буола улааппыта, техниканы
баЇылаабыта. 

Оскуоланы бўтэрэн баран Маар

СПТУ�гар ўєрэнэн ПМК�іа, Коммуналь�
най хаЇаайыстыбаіа, "Сўлэ" сопхуоска,
кэлин ОÀО "ÀЛРОСÀ�Нюрба" тэрилтэіэ
ўлэлээбитэ. Ўлэлээбит тэрилтэлэригэр
убаастанан, ситиЇиилэнэн тэрилтэ махта�
лын ылар этэ. ÀЛРОСÀ�іа ўлэлии сыл�
дьан ўрдўк сыанабыла "Саха сирин транс�
порка Туйгун" аатын ылбыта. Олоіун
эрэллээх айан суолугар анаабыта. Мас�
сыына туга алдьаммытын тыаЇыттан�
ууЇуттан уталыппакка билэн оμоро охсор
дьоіурдааіа. Элбэх дьоμμо, айанньыт�
тарга кємєлєЇєрє. 

Кэлин ўлэтиттэн сокращениеіа баран
бэйэтигэр биисинэс, ИП тэринэн сити�
Їиилээхтик ўлэлэтэн иЇэн олохтон бу
дьаμтан олус хомолтолоохтук, тўргэнник
баран хомотолоото. Талан ылбыт идэтин
оіолоругар сыЇыаран, ўєрэтэн барда.

Тапталлаах дьиэ кэргэн Àіа баЇылыга,
аіабыт, эЇэбит Федор Николаевич сыр�
дык мєссўєнэ сўрэхпитигэр мэлдьи
тыыннаах, хаЇан да сўппэт кэрэ єйдєбўл.

Àіабыт ситэри оμорботоіун ситэ�
риэхпит, оμоруохпут диэн эрэннэрэбит.
БиЇиэхэ, оіолоругар, сиэннэригэр холо�
бур буолуоіа.

Кэргэнэ Àйталина Васильевна,
оіолоро, кийииттэрэ, сиэннэрэ,

ийэ кынна Мария Романовна оіолоро,
кийииттэрэ, кўтўєтэ.

В Якутии с 2022 года будут снижены
ставки для предпринимателей наиболее пост�
радавших в период пандемии отраслей. Спи�
сок таких отраслей был утверждён Поста�
новлением Правительства РФ в апреле 2020
года №434.

Как пояснила министр экономики Яку�
тии Майя Данилова, в перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики вклю�
чены предприятия и организации, занима�
ющиеся предоставлением бытовых, транс�
портных, туристических услуг, обществен�
ным питанием, гостиничным бизнесом,
розничной торговлей непродовольствен�
ных товаров и другие.

Для налогоплательщиков с объектом
"доходы" за вычетом расходов, ставка на�
лога снизиться с 10% до 7%, а для налого�

плательщиков с объектом "доходы" и осу�
ществляющих деятельность на территории
городов Якутск, Мирный, Нерюнгри, Àл�
дан и Ленск, ставка налога снизиться с 6%
до 5%.

Для предпринимателей, занятых в сфе�
ре обрабатывающих производств, с учётом
роста тарифов, налоговая ставка по упро�
щённой системе налогообложения с объек�
том доходы на 2022�2024 годы снизиться с
3% до минимального уровня � 1%.

Соответствующие поправки в закон "О
налоговой политике Республики Саха
(Якутия)" внесены 30 ноября в ходе ХХХI
(очередного) пленарного заседания Ил
Тўмэна.

Пресс�служба Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства

Республики Саха (Якутия).

– Россельхознадзор санатар –

Ыт босхо сылдьара кєμўллэммэт!

– Осторожно: мошенники! –

Ущерб жителей Нюрбы от дистанционных
хищений превысил 10 миллионов рублей

– Стопкоронавирус –

О случаях заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
в Нюрбинском районе по состоянию на утро 01.12.2021 г.

– Коронавирус –

В Якутии понизят ставки налогов для предпринимателей
пострадавших от пандемии отраслей

Махтанабыт

– Кэриэстэбил –

ДьоЇун, дьон киЇитигэр
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ХаЇыат чэппиэргэ тахсар.

Àлтынньы 20 кўнўгэр Малдьаіар
нэЇилиэгин олохтооіо, "ÀлаЇа" эбээ�
лэр тўмсўўлэрин єр кэмμэ ситиЇии�
лээхтик салайбыт, Ивановтар дьиэ
кэргэн кўн кўбэй ийэлэрэ, амарах
эбээлэрэ ИВÀНОВÀ Ульяна Петровна
уЇун ыарахан ыарыы кэнниттэн бу

кўн сириттэн туораабыта. 
Ульяна Петровна 1957 сыллаахха

Уус Àлдан улууЇун Єнєр нэЇилиэгэр
11 оіолоох Черноградскайдар дьиэ
кэргэннэригэр бэЇис оіонон кўн си�
рин кєрбўтэ. Оскуоланы кэнниттэн
Казахстан Àлма�Àта куоратыгар
атыыЇыт ўєрэіин бўтэрбитэ. 1980
сыллаахха Малдьаіар нэЇилиэгэр
Иванов Владимир Пудович сўгўннэ�
рэн аіалыаіыттан, алаЇа дьиэни тэ�
ринэн, туора муостааіы кўрўєлээн,
сыспай сиэллээіи ўєрдээн, 4 оіону
тєрєтєн, киЇи�хара оμортоон, ўтўє�
мааны, ўлэЇит ыал ийэтэ дэтэн дьол�
лоохтук олорбута. Єр кэмμэ "Чуо�
раанчык" оіо уЇуйааныгар повары�
нан, онтон биэнсийэіэ тахсыар диэри
УПО маіаЇыыныгар атыыЇытынан
ўлэлээбитэ.

Мин Ульяна Петровналыын чу�
гастык оіолорбут 3 кылааска киирэл�
лэригэр билсибиппит. Кини саамай
кыра оіото, мин улахан уолум бииргэ
ўєрэммиттэрэ. Тєрєппўт быЇыыты�

нан кылаас, оскуола иЇинэн ыытыл�
лар тэрээЇиннэргэ барытыгар наЇаа
кєхтєєхтўк кыттара. Олус ўчўгэйдик
уруЇуйдуур этэ. Кылаас элбэх хаЇыа�
тыгар уруЇуйдаабыт буолуохтаах. Кы�
лаас оіолоро ўгўстэрэ наЇаа ўчўгэй�
дик ыллыыр буолан, араас оройуон�
най, республиканскай ырыа кўрэхтэ�
ригэр кыттан ситиЇиилэнэллэрэ. Ол
иЇин, Ульяна Петровна кєіўлээЇини�
нэн, тєрєппўттэр бары оіолору араас
нўємэрдэри эбии киллэрэн, бэлэмнэ�
Їэн кэнсиэр туруорар этибит. Хатыы�
га оіолорбутун илдьэн, кэнсиэртэтэн,
саастыылаахтарын кытта билсиЇин�
нэртээн кэлбиппит. Оіолор наЇаа ас�
тыммыттара. 

Оіолор бары Ульяна Петровнаны
наЇаа сєбўлўўллэр этэ. Олус эппиэти�
нэстээх, кыЇаллымтыа диэннэр, ки�
нини тєрєппўттэр 100 % куоластаан,
тєрєппўт кэмитиэтин бэрэссэдээтэ�
линэн талбыттара. Бу дуоЇунаска
эмиэ наЇаа ис сўрэіиттэн кыЇаллан
ўлэлээбитэ, туох баар оскуола кыЇал�

іатын быЇаарса, туруорса, кємєлєЇє
сатыыра. Тугу барытын сўрэіэр�быа�
рыгар наЇаа чугастык ылынара. Эппи�
тин, былааннаабытын барытын толо�
роро. 

БиЇиги нэЇилиэккэ кийииттэр
наЇаа элбэх эбиппит диэн Ульяна
Петровна бэйэтин санаатыттан ки�
йииттэр тустарынан ахтыы хомуйан
альбом оμорбута. Иккитэ кийииттэр
кэнсиэртэрин тэрийбитэ. 

Кэлин 2011 сылтан "ÀлаЇа" эбээ�
лэр тўмсўўлэрин олус таЇаарыылаах�
тык салайбыта. Хаста да олус ўчўгэй
эбээлэр кэнсиэртэрин тэрийбитэ.
Àраас идеялары киллэрэн, эбээлэр
ыккардыларыгар оонньуу, кўрэх, бы�
рааЇынньык ыытарбыт. Иистэнньэμ,
талааннаах эбээлэри ыμыран маас�
тар�кылаастары ыыттарааччы. Ыал�
лыы сытар нэЇилиэк аіам саастаахтар
салайааччыларын кытта билсэн, кэп�
сэтэн, сайын аайы нэЇилиэктэринэн
бары тўмсэн, солбуйса сылдьан биир
нэЇилиэккэ сайыны кєрсєр ўтўє ўгэс

олохтоммута. 
Ону сэргэ, тўєлбэ салайааччыты�

нан олус бэркэ ўлэлээбитэ. Дьону тў�
мээЇин, кэпсэтии  єттўн кини таба ту�
тааччы. Хайаан да дьону тылыгар кил�
лэрэн баран тєннєєччў, онон "Кустук"
тўєлбэ наЇаа тўмсўўлээх, кєхтєєх уон�
на куруук инники кўєμμэ сылдьар
этибит. Ульяна Петровна олус кэп�
сээннээх, дьээбэлээх, наЇаа ыалдьы�
тымсах, аЇыныгас сўрэхтээх киЇи этэ.
Àтын улуустан ўлэлии кэлбит эдэр
исписэлиистэргэ сўрдээіин кємєлє�
Їєрє, дьиэтигэр ыμыран чэйдэтэрэ,
аЇыттан да бэрсэрэ, сўбэлиирэ�ама�
лыыра. 

Єссє да былаан бєієлєєх сыл�
дьан, 2018 сыллаахха Ульяна Петров�
на ыарахан ыарыыга хам ылларбыта.
Ўтўє сиэрдээх�майгылаах оіолордоох,
таптыыр кэргэннээх буолан, тиЇэх
кўнўгэр диэри кинини сылаас сымна�
іас илиилэринэн бўєбэйдээн, кєрєн�
харайан, бу орто дойду олоіуттан уЇун
уутугар атаарбыттара. Кини ситэри
олорботох олоіун оіолоро, сиэннэрэ
салгыахтара, аатын ааттата туруохта�
ра.

Малдьаіар нэЇилиэгин
олохтоох бибилэтиэкэрэ,

"Àйылгы" дьахталлар сэбиэттэрин
бэрэссэдээтэлэ ИВÀНОВÀ Е.Н.

– Кэриэстэбил –

Àатын ааттата туруохтараÀатын ааттата туруохтара

Àнтоновка олохтооіо,
Октябрьскай нэЇилиэк
Бочуоттаах гражданина,
"Ньурба" сопхуос бэтэ�
рээнэ, ўлэ бэтэрээнэ,
тапталлаах аіабыт, эЇэ�
бит

СЕМЕНОВ
Владимир Ильич

бу дьыл сэтинньи 24 кў�
нўгэр эмискэ ыалдьан
єлєн кўн сириттэн кў�

рэммитинэн бары аймахтарыгар, доіотто�
ругар, табаарыстарыгар уонна бииргэ ўлэ�
лээбит кэллиэгэлэригэр курутуйан туран
иЇитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ.

Кўндўттэн кўндў убайбыт тэμэ киЇибит,
туох баар кыЇаліабытыгар, ўєрўўбўтўгэр
кўўс�кємє буолбут Àнтоновка олохтооіо

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
бу Орто дойдуттан суох буолбутунан кэр�
гэнигэр Ольга Витальевнаіа, эдьиийбит
тэμэ киЇибитигэр, оіолоругар, сиэннэри�
гэр, хос сиэннэригэр дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит. Кини сыр�
дык аата ўйэлэр тухары ааттана турдун.

Ыалгыт Вера, Николай оіолоро,
кийииттэрэ, сиэннэрэ, сиэн кўтўєттэрэ, 

хос сиэннэрэ.

Кўндў убайбыт
СЕМЕНОВ Владимир Ильич

ыарахан ыарыыттан биЇиги кэккэбититтэн
соЇуччу барбытынан эбэбитигэр Дуунньа�
іа, кэргэнигэр Ольга Витальевнаіа быраа�
тыгар, балтыгар, оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, чугас аймах�билэ дьону�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Чаппандаттан, Ньурбаттан Саввиновтар,
Ивановтар, Àндреевтар дьиэ кэргэттэрэ.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт Семенов
Владислав Владимирович тапталлаах аіата

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
эмискэ кўн сириттэн туораабытынан Вла�
дислав дьиэ кэргэнигэр, аймахтарыгар
дириμ кутуріаммыьын тиэрдэбит.

Àнтоновка орто оскуолатын 26 выпуЇа.

Кўндў биир дойдулаахпыт, бырааппыт тэ�
μэ саныыр Àнтоновка олохтооіо

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
эмискэччи олохтон туораабытынан тап�
таллаах кэргэнигэр Ольга Витальевнаіа,
оіолоругар, сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит. Ыал буо�
луоххуттан сєбўлээн олорбут Àнтоновкаμ
буора сымнаіас тэллэх, сылаас суоріан
буолуохтун.
БыраЇаай быдан дьылларга, кўндў доіор�
бут Владимир Ильич!

Дьокуускайтан, Ньурбаттан Яковлевтар
дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр табаарыспыт, Àнтоновка дьо�
Їун�мааны ыалын аіата, эЇээтэ, Октябрь�
скай нэЇилиэк Бочуоттаах олохтооіо, єр
кэмμэ "Ньурба" сопхуос Киин автопарка�
тыгар ўтўє суобастаахтык суоппарынан
ўлэлээбит, автотранспорт бэтэрээн суоп�
пара, истиμ доіор, эрэллээх табаарыс

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
ыарахан ыарыыттан биЇиги кэккэбититтэн
соЇуччу туораабытынан тапталлаах кэргэ�
нигэр Ольга Витальевнаіа, оіолоругар,
сиэннэригэр, чугас аймах�билэ дьонно�
ругар дириμ кутуріаммытын холбуубут,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит. 
Тєрєєбўт дойдутун буора сымнаіас сыт�
тык, сылаас суоріан буоллун. БиЇиги сў�
рэхпитигэр куруук тыыннаах буолуо.

"Ньурба" сопхуос Киин автопаркатыгар
бииргэ ўлэлээн ааспыт табаарыстара.

Истиμник саныыр бииргэ ўлэлээбит дьўє�
гэбитигэр Ольга Витальевнаіа тапталлаах
кэргэнэ

Владимир Ильич
кўн сириттэн соЇуччу суох буолбутуттан
оіолорго, кийииттэргэ, сиэннэргэ, чугас
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. 
Ийэ сир буора киниэхэ сымнаіас сыттык
буоллун, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Зинаида Николаевна, Татьяна Федоровна,
Елизавета Дмитриевна, Вера Степановна,

Мария Македоновна.

Улаханнык убаастыыр бииргэ ўлэлээбит
кэллиэгэбит, кўндўтўк саныыр табаарыс�
пыт

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
эмискэччи ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн кэргэнигэр, оіолору�
гар, сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

2008�2015 сс. РСХБ кэлэктиибэ.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, бырааппыт
ПРОКОПЬЕВ Никита Никитич

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан балтыбытыгар Àннаіа, убайбар
Àркадийга кутуріаммытын тириэрдэбит.

Эдьиийэ Мария, быраата Николай,
сиэн балта Таня, кўтўєтэ Коля.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, быраатым
ПРОКОПЬЕВ Никита Никитич

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан балтыларбытыгар, убайбытыгар дириμ
кутуріаммытын тирэрдэбит.

Ивановтар, Николаевтар,
Àлексеевтар, Семеновтар.

Тапталлаах бырааппыт, убайбыт
ПРОКОПЬЕВ Никита Никитич

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытын туЇунан дириμник курутуйан туран
аймах�билэ дьонугар, табаарыстарыгар
иЇитиннэрэбит

Убайа Àркадий, балтылара Нюта, Роза,
сиэн балта, сиэн быраата, куораттан

эдьиийэ Лиза, кўтўєтэ Àндрей, бырааттара.

Убаастыыр быраатым, кўндўтўк саныыр
убайбыт, Ньурба куорат кырдьаіас олох�
тооіо, ўлэ бэтэрээнэ

ЭВЕРСТОВ Михаил Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан кэргэнигэр Евдокия Павловнаіа,
уолаттарыгар Павелга, Мишаіа, Àликка
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, сиэн�
нэригэр, бары аймахтарбытыгар дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Дьокуускайтан убайа Иван Эверстов
уонна кини оіолоро, сиэннэрэ

Эверстовтар, Старостиннар Ньурбаттан,
Мэμэ Хаμаластан, Дьокуускайтан.

Ыарахан ыарыыттан
Сэмэннээй

соЇуччу сырдык тыына быстыбытынан,
соЇумардык олохтон туораабытынан тє�
рєппўттэригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр,
кэргэнигэр, оіолоругар дириμ кутуріам�
мытын биллэрэбит.

Àіата Юрий Семенович
бииргэ ўєрэммиттэрэ.

Бордоμ нэЇилиэгин "Ойуунускай" тўєлбэ
олохтооіо, Маалыкай орто оскуолатын
физкультураіа учуутала, нэЇилиэк акты�
быыЇа

СТЕПÀНОВ Семен Юрьевич
соЇумардык эдэр сааЇыгар олохтон туораа�
бытынан тєрєппўттэригэр, бииргэ тєрєє�
бўттэригэр, кэргэнигэр, оіолоругар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит. 
Тєрєєбўт тєрўт буора сымнаіас суоріан
буола ўллўктээтин.

"Ойуунускай" тўєлбэ олохтоохторо.

Бу дьыл сэтинньи 22 кўнўгэр соЇуччу би�
Їиги кэккэбититтэн туораабытынан оіо
спортивнай оскуолатыгар таЇаарыылаах�
тык хайыЇар кєрўμэр тириэньэрдээбит
Маалыкай орто оскуолатын физкультураіа
учуутала

СТЕПÀНОВ Семен Юрьевич
кэргэнигэр, оіолоругар, чугас аймах дьо�
нугар оіо спортивнай оскуола кэлэктиибин
аатыттан дириμ кутуріаммытын  тиэрдэ�
бит.

Убаастыыр убайбыт, Кўндээдэ олохтооіо
СТЕПÀНОВ Евгений Прокопьевич

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан эдьиийигэр Любаіа, убайыгар Генаіа,
балтыларыгар Валяіа, Галяіа, Ленаіа, бы�
раатыгар Сеняіа уонна бары аймахтарбы�
тыгар дириμ кутуріаммытын холбуубут.

Дьокуускайтан, Ньурбаттан, Мэμэ
Хаμаластан Эверстовтар, Старостиннар.

Кўндўтўк саныыр дьўєгэм, ўєлээннээіим
ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна

88 сааЇыгар кўн сириттэн барбытынан
бары чугас дьонугар дириμ кутуріаммын
тиэрдэбин.

Àлексеева Евдокия Никитична.

Таптыыр оіобут, икки оіо кўн кўбэй ийэ�
тэ, Чаппандаттан тєрўттээх Дьокуускай к.
олохтооіо

МÀКÀРОВÀ�НИКОЛÀЕВÀ
Ньургуйаана Леонидовна

сэтинньи 27 кўнўгэр уЇун ыарахан ыарыы
кэнниттэн кўн сириттэн кўрэммитин туЇу�
нан дириμник курутуйан туран иЇитиннэ�
рэбит.

Ийэтэ, аіата.

Таптыыр, ытыктыыр балтыбыт, эдьиийбит
МÀКÀРОВÀ�НИКОЛÀЕВÀ

Ньургуйаана Леонидовна
кўн сириттэн кўрэммитинэн дириμ кутур�
іаммытын кини чугас аймахтарыгар, до�
іотторугар тиэрдэбит. 
Ийэ сириμ сылаас сымнаіас буоллун.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ, чугас аймахтара.

Кўндўтўк саныыр эдьиийбит Раиса Пет�
ровнаіа, Леонид Даниловичка  тапталлаах
кыыстара, балтыбыт

НЬУРГУЙÀÀНÀ
уЇун ыарахан ыарыыттан эдэр сааЇыгар
олохтон барбытынан кэргэнигэр, оіолору�
гар, бары чугас дьонноругар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан Семеновтар, Дорофеевтар,
Àнтоновкаттан Васильевтар, 

Муоматтан Жирковтар.

Чаппанда нэЇилиэгиттэн тєрўттээх Дьо�
куускай куорат олохтооіо, Чаппанда орто
оскуолатын 1998 сыллааіы выпускницата

МÀКÀРОВÀ (НИКОЛÀЕВÀ)
Ньургуйаана Леонидовна

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн тєрєппўттэригэр Раиса Пет�
ровна, Леонид Данилович Николаевтарга,
кэргэнигэр, оіолоругар, бииргэ тєрєєбўт�
тэригэр, аймах�билэ дьонугар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Чаппанда нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк сэбиэтин депутаттара.

Кўндў тапталлаах ийэбит
КИРИЛЛИНÀ Клавдия Михайловна

бу дьыл ахсынньы 26 кўнўгэр уЇун, ыара�
хан ыарыыттан бу олохтон барбытынан би�
лэр дьонугар, аймахтарыгар дириμник ку�
рутуйан туран иЇитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ.

Кўндў эдьиийбит, балтыбыт, саμаспыт
КИРИЛЛИНÀ Клавдия Михайловна

ыарахан ыарыыттан барбытынан оіолору�
гар, сиэннэригэр, кэргэнигэр дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

Эдьиийэ, балтылара, чугас аймахтара.

Кўндў балтыбыт, эдьиийбит, кўн кўбэй
кэргэниμ, ийэіит, эбэіит

КИРИЛЛИНÀ�ДÀНИЛОВÀ
Клавдия Михайловна

ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Дьокуускайтан, Майаттан,
Малдьаіартан Даниловтар.

Эдэр сааЇыттан туббалыыЇаіа ўтўє суобас�
таахтык ўлэлээбит оіобут

КИРИЛЛИНÀ Клавдия Михайловна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан кэргэнигэр Мишаіа, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммын тиэрдэ�
бин.

Санникова Раиса Гаврильевна.

Єр сылга бииргэ ўлэлээбит дьўєгэбит
КИРИЛЛИНÀ Клавдия Михайловна

ыарахан ыарыыттан сэтинньи 26 к. олох�
тон туораабытынан кэргэнигэр, оіолору�
гар, сиэннэригэр, чугас дьонноругар ди�
риμ хомолтобутун холбуубут, кутуріаммы�
тын биллэрэбит.

ЦРБ администрацията, профком,
туб. сулууспа кэлэктиибэ.

Бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит
КИРИЛЛИНÀ (ДÀНИЛОВÀ)

Клавдия Михайловна
ыарахан ыарыыттан олохтон барбытынан
кэргэнигэр, оіолоругар, сиэннэригэр,
бииргэ тєрєєбўттэригэр дириμ кутуріам�
мытын биллэрэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Ньурба 1 №�дээх оск.
1980 сыл. выпуЇа, 10 "а" кыл.

Кўндўтўк саныыр табаарыспыт Кириллин
Михаил Михайлович тапталлаах кэргэнэ,
Розалия Михайловна кўндў саμаЇа, оіоло�
ругар, сиэннэригэр таптыыр ийэлэрэ,
эйэіэс эбэлэрэ

КИРИЛЛИНÀ Клавдия Михайловна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан чугас дьонноругар, бары аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Емельянчиковтар дьиэ кэргэннэрэ.

Истиμник саныыр дьўєгэбит, кэллиэгэбит
Тобонова Светлана Николаевнаіа, кэргэ�
нигэр Àркадий Викторовичка, оіолорго
Àнтоμμа, Àнджеликаіа, Àленаіа, кийиит
Àнастасияіа, сиэннэргэ, кўндў тапталлаах
улахан оіолоро, убайдара, кэргэнэ, аіа�
лара

ТОБОНОВ Владимир Àркадьевич
эдэр сааЇыгар олус хомолтолоохтук соЇуч�
чу бу Орто дойдуттан кўрэммитинэн олус
курутуйан туран дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит. 
Кытаатыμ, киэμ кєіўстэниμ, тулуйуμ.

Варвара Ивановна, Николай Àнатольевич,
Àнна Àлексеевна, Àльбина Михайловна,

Виктория Васильевна, Àлександра
Гаврильевна, Марианна Николаевна.

Кўндў убаастыыр, таптыыр эдьиийбит,
ўлэ, тыыл, медицина бэтэрээнэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна
ыарахан ыарыыттан олохтон барбытынан
бэйэбит кутуріаммытын кини балтылары�
гар, эдьиийдэрбитигэр Мария Петровнаіа,
Елена Самуиловнаіа тиэрдэбит. 
БиЇиги эдьиийбитин куруук саны, єйдўў,
махтана сылдьыахпыт.

Дьокуускайтан кийиитэ Надежда
Николаевна, сиэннэрэ Марианна, Лена,

Сунтаартан сиэнэ Лилия Кириллина.

Улаханнык ытыктыыр, єр сылларга Ньур�
батааіы туббалыыЇаіа медсестранан ўлэ�
лээбит бэтэрээммит

ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна
ыарахан ыарыыттан 88 сааЇыгар сэтинньи
30 к. олохтон туораабытынан дьонугар бэ�
йэбит кутуріаммытын холбуубут.

ЦРБ администрацията, профкома,
туб. сулууспа кэлэктиибэ.

Єр сылларга бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэм
ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна

олохтон барбытынан чугас дьонугар дириμ
кутуріаммын биллэрэбин.

Санникова Р.Г.

Кўндўтўк саныыр, иитиллибит эдьиийбит,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ, сиэстэрэнэн 40�ча
сыл ўлэлээбит медицина бэтэрээнэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна
бу дьыл сэтинньи 30 кўнўгэр 88 сааЇыгар
олохтон барбытынан дириμ кутуріаммы�
тын билэр дьонугар, кэллиэгэлэригэр,
ыалларыгар иЇитиннэрэбит. 
Эдьиийбит барахсан биЇигини элбэхтик
маанылаан, кєрєн�харайан ииппитин,
оіолорбутун кєрсўбўтўн, кємєлєспўтўн
ўйэбитигэр саныахпыт, махтаныахпыт.
БыраЇаай, кўндў таптыыр эдьиийбит.

Балтылара Дьокуускайтан Евсеева М.П.,
Ньурбаттан Николаева Е.С.,

кинилэр оіолоро, сиэннэрэ.

Убаастыыр бииргэ ўєрэммит доіорбутугар
Мария Петровна Евсееваіа кырдьаіас
эдьиийэ, ўлэ, тыыл, медицина бэтэрээнэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна
олохтон уЇун уутугар айаннаабытынан ди�
риμ кутуріаммытын биллэрэбит, аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ ўєрэммит кылааЇын оіолоро,
1973 с. выпуск.

Убаастыыр, кўндўтўк саныыр эдьиийбит,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ, єр сылларга сиэстэ�
рэнэн туберкулезнай балыыЇаіа ўлэлээбит
бэтэрээн медик

ÀЛЕКСЕЕВÀ Àнфиса Лаврентьевна
олохтон 88 сааЇыгар барбытынан дириμ�
ник курутуйан туран эдьиийдэрбитигэр,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кутуріаммы�
тын холбуубут, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Сунтаартан сиэн балта Лилия Кириллина,
кийиитэ Любовь Иннокентьевна.

Бииргэ ўєрэммит дьўєгэбитигэр Мариан�
наіа тапталлаах убайа, Дьаархан нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах олохтооіо, СЄ култуура�
тын туйгуна

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Àфанасьевич
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм�
митинэн дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ ўєрэммит кыргыттарыμ.

Кўндў бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит Уган�
щина (Неустроева) Людмила Àфанасьев�
наіа тапталлаах убайа, Дьаархан нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах олохтооіо, СЄ култуура�
тын туйгуна

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Àфанасьевич
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Дьаархаμμа бииргэ ўєрэммит оіолоро.

Кўндў быраатым, убайбыт, аймахпыт, ба�
ры єттўнэн дэгиттэр дьоіурдаах, ойуур
ўєрэхтээх буолан баран ўйэтин тухары кул�
туураіа ўлэлээбит, кэлин тєрўт култуураіа
оіолору уЇуйбут Дьаархан олохтооіо

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Àфанасьевич
ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан бар�
бытыгар кыргыттарыгар Ритаіа, Варяіа,
уолугар Юрийга уонна кинилэр дьиэ кэр�
гэттэригэр, балтыларыгар, бырааттарыгар,
бары аймахтарыгар, доіотторугар дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.
Дьууруйбут барахсан, ийэ буоруμ сылаас,
сымнаіас тўў сыттык, суоріан буоллун!
Дьонуμ�сэргэμ ўтўє ааккын єйдўў�саныы
сылдьыахтара.

Эдьиийиμ Таня, бырааттарыμ,
балыстарыμ, аймахтарыμ бары Уткиннар,

Ивановтар, Саввиновтар, Чемезовтар,
Степановтар Дьокуускайтан,
Ньурбаттан, Уус�Майаттан.


